INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.07.04 14:04:50
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΤΡΙ7Λ6-ΧΤ7

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
Γπαθείο Πποέδπος Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ
Σασ. Γ/νζη: ΝΔΟ Παηπών-Αθηνών 32
264 41 Πάηπα
Σηλέθωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάηπα 04 Ηοςλίος 2019
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ΠΡΟ: Γ/λζε Οηθνλνκηθνύ – Γεκνζηνλνκηθνύ
Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα
Πξνϋπνινγηζκνύ & Γεκνζηνλνκηθώλ
Αλαθνξώλ

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1437/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 187228/11823/24.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ & Γεκνζηνλνκηθώλ Αλαθνξώλ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1437/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε Σξηκεληαίαο

Έθζεζεο Δθηέιεζεο ηνπ

Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ηνπ 4νπ Σξηκήλνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018»,
γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: ΨΤΡΙ7Λ6-ΧΤ7
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 21/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
28ε Ινπλίνπ, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 13:00, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

185323/1883/20.06.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
7. ύξκνο Γεώξγηνο-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεώξγηνο ηαζνύιηαο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθε ν θ. Παξαζθεπόπνπινο Γεξάζηκνο,
Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο

ΑΔΑ: ΨΤΡΙ7Λ6-ΧΤ7
Απ. Απόθαζηρ 1437/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 36ο θέμα ππο ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ηο
ζώμα ζςμθώνηζε ομόθωνα, κε ηίηιν: «Έγθξηζε Σξηκεληαίαο

Έθζεζεο Δθηέιεζεο ηνπ

Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ηνπ 4νπ Σξηκήλνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε
ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 187228/11823/24.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ – Γεκνζηνλνκηθνύ
Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ & Γεκνζηνλνκηθώλ Αλαθνξώλ, ε νπνία αλαθέξεη
αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λακβάλνληαο ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ.
 Σν Π.Γ. 132/2010 «Οξγαληζκόο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 225Α’/27.12.2010).
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν. 3852/2010 πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, όπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4071/2012(ΦΔΚ 85Α’/11.4.2012) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ
απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σν Π.Γ. 113/10 (ΦΔΚ 194Α’/22.11.2010) «Αλάιεςε ππνρξέσζεο από ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ ππ’ αξηζκό
2/91118/0026/29.12.2010 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ πεξί «θνηλνπνίεζεο δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ
αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο» , άξζξα 12 & 13.
 Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Φ.Δ.Κ. 87/ηΑ΄/2010), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην
άξζξν 5 Αξκνδηόηεηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πεξηθεξεηώλ ηνπ Ν. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε,
ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ»(ΦΔΚ 85/ηΑ΄/2012)», «Ζ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκόδηα γηα ηελ θαηάξηηζε, επεμεξγαζία, πξνέιεγρν ηνπ απνινγηζκνύ θαη ππνβνιή
ζρεηηθήο έθζεζεο ζην πεξηθεξεηαθό ζπκβνύιην.»
 Σελ ππ’ αξηζ. 184/2017 (19ε πλεδξίαζε ζηηο 14.11.2017) απόθαζε ηνπ ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Γπηηθήο
Διιάδαο, κε ηελ νπνία «Δγθξίλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2018» όπσο
αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ ππ. αξηζ. 1348/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ζ απόθαζε αθνύ ειέγρζεθε
σο πξνο ηελ λνκηκόηεηά ηεο, βξέζεθε λόκηκε, κε ηελ ππ’ αξηζκό 293717/29.11.2017 απόθαζε ηνπ ζπληνληζηή
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ. Με ηελ απόθαζε 27/2018 (4 ε πλεδξίαζε
ζηηο 2.3.2018), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απόθαζε 35/2018 (5ε πλεδξίαζε ζηηο 19.3.2018), ην Πεξηθεξεηαθό
πκβνύιην Γπηηθήο Διιάδαο «ελέθξηλε ηελ Α’ ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018 ηεο Πεξηθέξεηαο». Ζ
απόθαζε αθνύ ειέγρζεθε βξέζεθε λόκηκε κε ηελ ππ’ αξηζ. 59110/26.3.2018 απόθαζε ηνπ πληνληζηή
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ. Με ηελ απόθαζε 37/2018 (6 ε πλεδξίαζε
ζηηο 3.4.2018), ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Γπηηθήο Διιάδαο «ελέθξηλε ηελ Β’ ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ
έηνπο 2018 ηεο Πεξηθέξεηαο». Ζ απόθαζε αθνύ ειέγρζεθε βξέζεθε λόκηκε κε ηελ ππ’ αξηζ. 70256/16.4.2018
(ΑΓΑ:ΦΖΠΞΟΡ1Φ-Ρ7Α) απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο
& Ηνλίνπ. Με ηελ απόθαζε 56/2018 (7ε πλεδξίαζε ζηηο 25.4.2018), ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Γπηηθήο Διιάδαο
«ελέθξηλε ηελ Γ’ ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018 ηεο Πεξηθέξεηαο». Ζ απόθαζε αθνύ ειέγρζεθε
βξέζεθε λόκηκε κε ηελ ππ’ αξηζ. 87656/8.5.2018 (ΑΓΑ:ΦΦΟΤΟΡ1Φ-ΤΜ7) απόθαζε ηνπ πληνληζηή
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ. Με ηελ απόθαζε 97/2018 (12ε πλεδξίαζε
ζηηο 25.6.2018), ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Γπηηθήο Διιάδαο «ελέθξηλε ηελ Γ’ ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ
έηνπο 2018 ηεο Πεξηθέξεηαο». Ζ απόθαζε αθνύ ειέγρζεθε βξέζεθε λόκηκε κε ηελ ππ’ αξηζ. 135049/12.7.2018
(ΑΓΑ:75Η8ΟΡ1Φ-ΥΦΥ) απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο &
Ηνλίνπ. Με ηελ απόθαζε 107/2018 (13ε πλεδξίαζε ζηηο 16.7.2018), ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Γπηηθήο Διιάδαο
«ελέθξηλε ηελ Δ’ ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018 ηεο Πεξηθέξεηαο». Ζ απόθαζε αθνύ ειέγρζεθε
βξέζεθε λόκηκε κε ηελ ππ’ αξηζ. 152483/3.8.2018 (ΑΓΑ:75Η8ΟΡ1Φ-ΥΦΥ) απόθαζε ηνπ πληνληζηή
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ. Με ηελ απόθαζε 149/2018 (17ε
πλεδξίαζε ζηηο 11.9.2018), ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Γπηηθήο Διιάδαο «ελέθξηλε ηελ Σ’ ηξνπνπνίεζε ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018 ηεο Πεξηθέξεηαο». Ζ απόθαζε αθνύ ειέγρζεθε βξέζεθε λόκηκε κε ηελ ππ’ αξηζ.
196385/26.9.2018 (ΑΓΑ:ΧΕΓΒΟΡ1Φ-32) απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ.

ΑΔΑ: ΨΤΡΙ7Λ6-ΧΤ7
 Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 268 ηνπ Ν. 3852/2010 πεξί εηζήγεζεο ηνπ Οηθνλνκηθνύ
Τπεπζύλνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ησλ απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ θαηά ην πξνεγνύκελν ηξίκελν ηνπ
έηνπο, όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε απηέο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.3979/2011 (ΦΔΚ
138Α’/16.6.2011) «Ρπζκίζεηο νηθνλνκηθώλ ζεκάησλ ΟΣΑ» «Γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
 Σελ ππ’ αξηζκό 40038/9.9.2011 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ «Καζνξηζκόο ζηνηρείσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηώλ».
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν.4257/2014 (ΦΔΚ.93Α’), κε ην νπνίν ε παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 268 ηνπ λ.
3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 3979/2011, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«10. Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή, έπεηηα από εηζήγεζε ηνπ ππεπζύλνπ ησλ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηεο νηθείαο
πεξηθέξεηαο, κεηά ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ ππνβάιιεη ζην πεξηθεξεηαθό ζπκβνύιην έθζεζε γηα ηα απνηειέζκαηα
εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ αξρή ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο έσο ην ηέινο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ηξηκήλνπ. ηελ έθζεζε δηαηππώλνληαη θαη νη ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο θαη επηζπλάπηεηαη
ζε απηή ε εηζήγεζε ηνπ ππεπζύλνπ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ε έθζεζε ηνπ πξνεγνύκελνπ ηξηκήλνπ. Ζ
έθζεζε κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ηεο ππνβάιιεηαη ζην πεξηθεξεηαθό ζπκβνύιην εληόο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξώλ
από ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ.
Δάλ, κε ηελ αλσηέξσ έθζεζε ηνπ δεύηεξνπ θαη ηξίηνπ ηξηκήλνπ θάζε νηθνλνκηθνύ έηνπο, δηαπηζησζεί από ηελ
νηθνλνκηθή επηηξνπή, ζύκθσλα κε ηελ πνξεία θαη ηελ εθηίκεζε είζπξαμεο ησλ εζόδσλ, όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό
έρνπλ εγγξαθεί ππεξεθηηκεκέλα έζνδα ή έζνδα πνπ εθηηκάηαη όηη δελ ζα εηζπξαρζνύλ έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ην
πεξηθεξεηαθό ζπκβνύιην πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά ζε αλακόξθσζε απηνύ, κε απόθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη εληόο
πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ζε απηό ηεο έθζεζεο από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή,
κεηώλνληαο ηα παξαπάλσ έζνδα, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζή ηεο θαη αληηζηνίρσο ην ζθέινο ησλ δαπαλώλ, ώζηε λα
κελ θαηαζηεί ζε θακία πεξίπησζε ειιεηκκαηηθόο ν πξνϋπνινγηζκόο.
ε πεξηπηώζεηο όπνπ από ηελ έθζεζε πξνθύπηεη όηη δελ απαηηείηαη αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, απηό
δηαπηζηώλεηαη από ην πεξηθεξεηαθό ζπκβνύιην κε απόθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη εληόο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο,
δπλάκελν απηό λα πξνβεί ζε αλακόξθσζή ηνπ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνύκελν εδάθην.
Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ππνβάιινληαη ζηνλ Διεγθηή Ννκηκόηεηαο γηα έιεγρν. Ζ έθζεζε, κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ηεο
θαη ε απόθαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ζπκβνπιίνπ αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο θαη ζην
δηαδίθηπν ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην λ. 3861/2010 («Πξόγξακκα Γηαύγεηα»), γλσζηνπνηνύκελνη νη ζρεηηθνί
αξηζκνί δηαδηθηπαθήο αλάξηεζεο (ΑΓΑ) ζηνλ Διεγθηή Ννκηκόηεηαο.
Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ή θαη λα ηε ζπλνδεύνπλ, θαζώο θαη θάζε άιιν ζέκα γηα
ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ.»
Τπνβάιινπκε νηθνλνκηθή έθζεζε επί ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πνξείαο εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο
2018 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ην Γ’ Σξίκελν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ
άξζξνπ 268 ηνπ Ν.3852/2010 «Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο απηό ζπκπιεξώζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 4α ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.3979/2011 θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 40 ηνπ Ν.4257/2014, ηα δε
ζηνηρεία ηεο νπνίαο θαζνξίζηεθαλ κε ηελ απόθαζε 40038/9.9.2011 ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ.
 Γεληθνί νξηζκνί επί ησλ όξσλ ησλ πηλάθσλ ηεο έθζεζεο:
Έζνδα:
 Πξνϋπνινγηζκόο είλαη ν εθάζηνηε εγθεθξηκέλνο από ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην θαη ζε θάζε πεξίνδν πεξηέρεη
θαη ηελ ηειεπηαία αλακόξθσζε.
 Βεβαησζέληα έζνδα ζεσξνύληαη ηα θαηαρσξεκέλα ζηε ινγηζηηθή εθαξκνγή γηα ηα νπνία ππάξρεη αλαγγειία
(απόθαζε) επηρνξήγεζεο ή είζπξαμεο.
 Δηζπξαρζέληα ζεσξνύληαη ηα έζνδα ηα νπνία εηζπξάηηνληαη (κε πίζησζε ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ) θαη
έπνληαη ηεο βεβαίσζεο ή είλαη ηαπηόρξνλα απηήο.
Έμνδα:
 Πξνϋπνινγηζκόο είλαη ν εθάζηνηε εγθεθξηκέλνο από ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην θαη ζε θάζε πεξίνδν πεξηέρεη
θαη ηελ ηειεπηαία αλακόξθσζε.
 Γεζκεπζέληα είλαη ην ζύλνιν ησλ δαπαλώλ νη νπνίεο εγγξάθνληαη κεηά από έγθξηζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ θαη
ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο θαη
δεζκεύεηαη ε αλαγθαία πίζησζε.
 Σηκνινγεζέληα είλαη ην ζύλνιν ησλ δαπαλώλ νη νπνίεο θαηαρσξνύληαη ζηε ινγηζηηθή εθαξκνγή κεηά ηε
ζπγθέληξσζε ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη απνζηέιινληαη πξνο εθθαζάξηζε ζηελ Τ.Γ.Δ.
 Δληαιζέληα είλαη νη εγθεθξηκέλεο θαη εθθαζαξηζκέλεο δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο εθδίδνληαη εληάικαηα θαη είλαη
έηνηκεο λα πιεξσζνύλ ζηνπο δηθαηνύρνπο.
 Πιεξσζέληα είλαη ην κέξνο ησλ εληεηαικέλσλ δαπαλώλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί επηηαγέο θαη αλακέλνληαη
νη δηθαηνύρνη λα ηηο παξαιάβνπλ κεηά από ηελ πξνζθόκηζε ησλ λόκηκσλ δηθαηνινγεηηθώλ (εμνπζηνδνηήζεηο,
ελεκεξόηεηεο).
εκεηώλνπκε όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έθζεζεο ιόγσ ηεο ιήμεο ηνπ έηνπο αιιά θαη ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ
ηεο έθδνζεο ηεο, απνηεινύλ ελ πνιινίο θαη ηειηθά απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018.

ΑΔΑ: ΨΤΡΙ7Λ6-ΧΤ7
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο Δζόδσλ θαη Δμόδσλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έθζεζεο:
Α. ΔΣΟΓΑ . Η ποπεία είζππαξηρ ηυν Δζόδυν ηος Πποϋπολογιζμού με ηη ζςμπλήπυζη και ηος ηεηάπηος
ηπιμήνος ηος έηοςρ κςμάνθηκε ζηο 66,60% ηος διαμοπθυμένος πποϋπολογιζμού, ποζοζηό ηο οποίο θευπείηαι
πάπα πολύ ικανοποιηηικό, αθού αςξήθηκε καηά πολύ ζε ζσέζη με ηο πποηγούμενο ηπίηο ηπίμηνο ηος έηοςρ.
Τα ποζοζηά για ηιρ ενόηηηερ Αιηυλοακαπνανίαρ, Ασαΐαρ & Ηλείαρ κςμάνθηκαν ζε 46,48%, 82,32% &
49,59% ανηίζηοισα. Το ποζοζηό οθείλεηαι αθ’ ενόρ ζηη ζσεηικά ομαλή ποή σπημαηοδόηηζηρ ζηιρ
βαζικόηεπερ καηηγοπίερ εζόδυν, αθ’ εηέπος ζηην ενηαηική παπακολούθηζη ηηρ εκηέλεζηρ ηος
πποϋπολογιζμού και ζηην άμεζη επέμβαζη διόπθυζηρ ηυν μεγεθών ηος για να καθίζηαηαι διαπκώρ
εθαπμόζιμορ και πεαλιζηικόρ. Καηά ηο ανηίζηοισο διάζηημα ηος πποηγοςμένος έηοςρ (31.12.2017) ηο
ποζοζηό ππαγμαηοποίηζηρ ηυν εζόδυν κςμάνθηκε ζηο 72,98% για όλη ηην Πεπιθέπεια. Η ππαγμαηοποίηζη
ηυν εζόδυν καηά ηο ηέηαπηο ηπίμηνο ηος έηοςρ 2018, καηά καηηγοπία αναλύεηαι υρ εξήρ:
 Ζ είζπξαμε θνλδπιίσλ από ηνλ θξαηηθό Πξνϋπνινγηζκό (θαηεγνξία 0000) δηακνξθώλεηαη ζην 75,78%,
πνιιαπιάζην ηνπ πξνεγνύκελνπ ηξίηνπ ηξίκελνπ ηνπ έηνπο θαη αθνξά α) ηηο επηρνξεγήζεηο γηα ηα ιεηηνπξγηθά ησλ
Πξνλνηαθώλ Ηδξπκάησλ, ησλ νπνίσλ ζην δηάζηεκα απηό εθηακηεύηεθε θαη ε δόζε ηνπ Β’ εμακήλνπ, β) ηελ
επηρνξήγεζε γηα ηελ εθηέιεζε Γεσξγνθηελνηξνθηθώλ Πξνγξακκάησλ, ησλ νπνίσλ ε επηρνξήγεζε γίλεηαη ζπλήζσο
ζην ηέινο ηνπ έηνπο θαη ησλ νπνίσλ ε εθηίκεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ βαζίζηεθε θαη απηό ην έηνο ζε πςειέο
πξνζδνθίεο, πνπ όκσο είλαη απνιύησο απαξαίηεηεο γηα ηελ νκαιή πνξεία ηνπ αγξνηνθηελνηξνθηθνύ πξνγξάκκαηνο
ηεο Πεξηθέξεηαο, αιιά δελ πινπνηήζεθαλ. Σα πνζνζηά γηα ηηο ελόηεηεο Αηησιναθαξλαλίαο, Αραΐαο θαη Ζιείαο είλαη
82,62%, 70,42%, 75,39% αληίζηνηρα. Καηά ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο (31.12.2017) ην
πνζνζηό πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εζόδσλ απηώλ θπκάλζεθε ζην 71,49% γηα όιε ηελ Πεξηθέξεηα.
 Ζ θαηαλνκή πνζώλ από ηνπο θεληξηθνύο απηνηειείο πόξνπο (Κ.Α.Π.) (θαηεγνξία 1000) γηα ηελ θάιπςε ησλ
ιεηηνπξγηθώλ θαη επελδπηηθώλ δαπαλώλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ θαιύπηεη ην ηερληθό ηεο πξόγξακκα, ηελ θάιπςε ησλ
δαπαλώλ ησλ επηδνκάησλ ησλ λεθξνπαζώλ θαη ηεο δαπάλεο κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ, θπκάλζεθε ζε πνιύ θαιό
ξπζκό αθνύ απμήζεθε θαηά 56% ζε ζρέζε κε ην ηξίην ηξίκελν θαη ππεξέβε ηελ ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ (ζε πνζνζηό 117,08%), δηόηη νη επηρνξεγήζεηο αθ’ ελόο ησλ πνζώλ πνπ θαιύπηνπλ ιεηηνπξγηθέο
δαπάλεο απμήζεθαλ ηνπο δύν ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ έηνπο, αθ’ εηέξνπ νη επηρνξεγήζεηο ησλ πνζώλ πνπ θαιύπηνπλ
ηηο δαπάλεο γηα ηε κεηαθνξά ησλ δαπαλώλ εθηακηεύζεθαλ εμ’ νινθιήξνπ κε απνηέιεζκα λα ππεξθαιύπηνπλ ηηο
αξρηθέο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο. Σν ηειεπηαίν πνζό πνπ αθνξά ηελ πξώηε πεξίνδν
ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2018 – 2019 ιόγσ ηεο απνζηνιήο ηνπ ζην ηέινο ηνπ έηνπο, κεηαθέξζεθε σο ηακεηαθό ππόινηπν
(2019) θαη δηεπθνιύλεη ηηο άκεζεο πιεξσκέο ζηελ αξρή ηνπ λένπ έηνπο. ην ηέινο ηνπ έηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε
εθηακίεπζε γηα ηελ θάιπςε επελδπηηθώλ δαπαλώλ από ηελ θαηεγνξία ησλ επελδπηηθώλ Κεληξηθώλ Απηνηειώλ
Πόξσλ, πνπ αθνξνύλ θπξίσο ζπληεξήζεηο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηεο Πεξηθέξεηαο. Σα πνζνζηά γηα ηηο ελόηεηεο
Αηησιναθαξλαλίαο, Αραΐαο θαη Ζιείαο είλαη 114,33%, 116,38%, 121,82% αληίζηνηρα. Καηά ην αληίζηνηρν
δηάζηεκα ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο (31.12.2017) ην πνζνζηό πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εζόδσλ απηώλ θπκάλζεθε ζην
109,46% γηα όιε ηελ Πεξηθέξεηα. ην ζεκείν απηό αλαθέξνπκε όηη ζην πνζνζηό ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο
Αραΐαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε επηρνξήγεζε από ηνπο ιεηηνπξγηθνύο ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε δαπαλώλ θαη δξάζεσλ ζε
επίπεδν Πεξηθέξεηαο.
 Ζ πνξεία ησλ ηδίσλ εζόδσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζύκθσλα κε ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο κε πνιύ ηθαλνπνηεηηθό
ξπζκό θαη ππεξέβε θαηά ην έλα ζθέινο (θαηεγνξία 4000) ηηο εθηηκήζεηο θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ αξρηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ, νη νπνίεο αθνινπζνύλ ζπγθεθξηκέλε ινγηθή ππνινγηζκνύ βαζηδόκελεο ζε πξαγκαηηθέο πινπνηήζεηο
ηδίσλ εζόδσλ αληηζηνίρσλ ρξνληθώλ πεξηόδσλ πξνεγνπκέλσλ εηώλ. Γηα ηελ θαηεγνξία ηεο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο (3000), ε νπνία πεξηέρεη θπξίσο ηνπο ηόθνπο ησλ ηξαπεδηθώλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ, ε πίζησζε
ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ, αλήιζε ηειηθά ζην 119,19%. Δπίζεο ην 2018
πξαγκαηνπνηήζεθε θαη κεηαθνξά ζεκαληηθνύ κέξνπο ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ από ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζηελ
ηξάπεδα Διιάδνο, ε νπνία ππνινγίδεη θαη θαηαρσξεί ηνπο ηόθνπο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ζηηο αξρέο ηνπ επνκέλνπ
έηνπο, κε απνηέιεζκα ζηνλ παξόληα απνινγηζκό λα κελ πεξηιακβάλνληαη νη αληίζηνηρνη ηόθνη ησλ δηαζεζίκσλ ηεο
ηξάπεδαο Διιάδνο β’ εμακήλνπ. Σα πνζνζηά γηα ηηο ελόηεηεο Αηησιναθαξλαλίαο, Αραΐαο θαη Ζιείαο είλαη 69,47%,
279,75%, 21,49% αληίζηνηρα. Καηά ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο (31.12.2017) ην πνζνζηό
πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εζόδσλ απηώλ θπκάλζεθε ζην 162,61% γηα όιε ηελ Πεξηθέξεηα. Γηα ηελ θαηεγνξία ησλ
παξαβόισλ, πξνζηίκσλ, πξνζαπμήζεσλ θιπ. (4000) ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ εζόδσλ αλήιζε ζε πνζνζηό 128,65%,
ππεξθαιύπηνληαο ηηο εηήζηεο πξνβιέςεηο. Τπελζπκίδνπκε όηη ηα έζνδα απηά εηζπξάηηνληαη ζε επίπεδν έδξαο θαη
πεξηιακβάλνληαη κόλν ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αραΐαο, επίζεο νη πξνβιέςεηο ησλ
αλσηέξσ θαηεγνξηώλ ππνινγίδνληαη ζπγθξαηεκέλα θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, κε δεδνκέλε ηε
δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζε εζληθό επίπεδν, ε πνξεία ηνπο όκσο είλαη αλνδηθή, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη ηε
βαζηκόηεηα θαη ππεπζπλόηεηα ηεο πξόβιεςεο ηνπο, παξόηη πζηεξεί από ηα έζνδα ηνπ πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ
έηνπο, θαηά ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ νπνίνπ (31.12.2017) ην πνζνζηό πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εζόδσλ απηώλ
θπκάλζεθε ζην 119,02% γηα όιε ηελ Πεξηθέξεηα.
 Ζ θαηεγνξία ησλ ινηπώλ εζόδσλ (5000) πεξηιακβάλεη έζνδα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε δαπάλεο πνπ έρνπλ ήδε
πξαγκαηνπνηεζεί (θαηαβνιή εηζθνξώλ αηξεηώλ ζηελ Πεξηθέξεηα γηα ηηο νπνίεο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα

ΑΔΑ: ΨΤΡΙ7Λ6-ΧΤ7
λνκνζεζία βαξύλεηαη ν θύξηνο θνξέαο απαζρόιεζεο) θαη ππόινηπα ησλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ (ΥΔΠ) πνπ δελ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Δπεηδή ηα πνζά απηά δελ κπνξνύλ λα ππνινγηζζνύλ δελ εγγξάθνληαη ζηνλ αξρηθό
πξνϋπνινγηζκό, όηαλ δεκηνπξγνύληαη θαηαρσξνύληαη κε ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζην ζθέινο ησλ εζόδσλ θαηά ηελ
εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.
 Ζ θαηεγνξία ησλ έθηαθησλ εζόδσλ (6000) πεξηιακβάλεη έζνδα ηα νπνία δελ είλαη πξνγξακκαηηζκέλα θαη
ηαθηηθά, αιιά έρνπλ απξόβιεπην θαη έθηαθην ραξαθηήξα. ηελ πεξίπησζε απηή ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εθηίκεζεο
ηνπο πεξηιακβάλεηαη έθηαθηε επηρνξήγεζε γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλόηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο, ε νπνία ηειηθά όηαλ εθηακηεύηεθε θαηαρσξήζεθε ζε άιινλ ΚΑΔ.
 Ζ θαηεγνξία ησλ εζόδσλ από δάλεηα (7000) πεξηιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο από ζπκβάζεηο δαλείσλ ηηο νπνίεο
θπξίσο έρνπλ ζπλάςεη νη θαηαξγεκέλεο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο Αηησιναθαξλαλίαο θαη Ζιείαο. Σν πνζό πνπ
έρεη εγγξαθεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό αθνξά δάλεην ηεο Αηησιναθαξλαλίαο γηα ηελ θάιπςε δαπαλώλ ζπληήξεζεο ηνπ
πξώελ θηηξίνπ «Υξπζόγεινπ, ελώ εθηακηεύηεθε ζε δύν δόζεηο ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό θζάλνληαο ζην 62,79%.
Καηά ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο (31.12.2017) ην πνζνζηό πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εζόδσλ
απηώλ θπκάλζεθε ζε πνζνζηό 0% θαη αθνξνύζε κόλν ην δάλεην ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο.
 Σα έζνδα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (θαηεγνξία 9000) δελ έρνπλ ηαθηηθή
ρξεκαηνδνηηθή ξνή αιιά είλαη επζέσο αλάινγα πξνο ηηο δαπάλεο ησλ πινπνηνύκελσλ έξγσλ ηα νπνία εμππεξεηνύλ.
Σα έζνδα απηά ηειηθά θπκάλζεθαλ ζε πνζνζηό 39,41%, έρνπλ αύμεζε άλσ ηνπ 41% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν
ηξίκελν θαη νθείιεηαη, α) ζηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ξπζκώλ απνξξόθεζεο θνλδπιίσλ εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
δεκνζίσλ επελδύζεσλ ελ’ όςεη ηνπ ηέινπο έηνπο, β) ζηηο θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο ησλ πηζηώζεσλ κε ηελ
νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζπιινγηθώλ απνθάζεσλ ησλ έξγσλ κέζσ ζπρλώλ αλακνξθώζεσλ, γ) ζηελ ζρεηηθή
νκαινπνίεζε ηεο πξνεγνύκελεο ρακειήο ρξεκαηνδόηεζεο. Σέινο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2018 έρνπλ εγγξαθεί
όιεο νη πηζηώζεηο ησλ έξγσλ ηα νπνία πινπνίεζε ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ
πνπ πιεξώλεη θαη γηα ηα νπνία έρεη νξηζζεί ππόινγνο ην Πεξηθεξεηαθό Σακείν Αλάπηπμεο. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηε
δξαζηεξηόηεηα ηνπ Σακείνπ απνζηέιινληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο κε ηαθηηθό ξπζκό (κεληαία)
θαη γηα όιν ην έηνο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θαλνληθά. Σα πνζνζηά γηα ηηο ελόηεηεο Αηησιναθαξλαλίαο, Αραΐαο θαη
Ζιείαο είλαη 0%, 66,97%, 0% αληίζηνηρα. Καηά ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο (31.12.2017) ην
πνζνζηό πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εζόδσλ απηώλ ήηαλ ειαθξώο ρακειόηεξν θαη θπκάλζεθε ζην 50,98% γηα όιε ηελ
Πεξηθέξεηα.
Παξαθάησ παξαηίζεληαη πίλαθεο απνινγηζηηθώλ ζηνηρείσλ Γ’ ηξηκήλνπ πινπνίεζεο ησλ εζόδσλ ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ζπλνιηθά ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ρσξηζηά αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα Νν 4
ηεο απόθαζεο 40038/9.9.2011 ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ.
ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΟΓΩΝ 4ος ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2018 - 31/12/2018
Κ.Α.

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ ΔΟΓΩΝ
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Αζθαιηζηηθέο Εηζθνξέο
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Προϋπολογισμός

Βεβαιωθέντα

%

Δισπρατθέντα

%

1

2

2/1

3

3/1

%
3/2

1.142.539,89

865.864,61

75,78

865.864,61

75,78

100,00

51.313.818,72

60.086.779,69

117,10

60.077.019,52

117,08

99,98

0,00

726,92

0,00

726,92

0,00

100,00

Έζνδα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα

808.709,12

963.583,42

119,15

963.893,42

119,19

100,03

4000

Πξνζαπμήζεηο, πξόζηηκα, ρξεκαηηθέο πνηλέο θαη
παξάβνια

415.878,55

535.031,30

128,65

535.031,30

128,65

100,00

5000

Λνηπά έζνδα

6.300,00

60.794,34

964,99

60.794,34

964,99

100,00

6000

Έθηαθηα έζνδα

405.000,00

17.473,25

4,31

17.473,25

4,31

100,00

7000

Έζνδα από δάλεηα

85.775,75

53.858,90

62,79

53.858,90

62,79

100,00

8000

Έζνδα από παξειζόληα έηε

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9000

Έζνδα από επηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο

97.449.015,02

38.401.508,74

39,41

38.401.508,74

39,41

100,00

151.627.037,05

100.985.621,17

66,60

100.976.171,00

66,60

99,99

Γενικά ύνολα :

ΑΔΑ: ΨΤΡΙ7Λ6-ΧΤ7
ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΟΓΩΝ 4ος ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2018 - 31/12/2018
Κ.Α.

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ ΔΟΓΩΝ
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Προϋπολογισμός

Βεβαιωθέντα

%

Δισπρατθέντα

%

%

1

2

2/1

3

3/1

3/2

438.845,50

362.561,50

82,62

362.561,50

82,62

100,00

15.127.810,17

17.295.029,55

114,33

17.295.029,55

114,33

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325.809,12

226.348,28

69,47

226.348,28

69,47

100,00

Πξνζαπμήζεηο, πξόζηηκα, ρξεκαηηθέο πνηλέο θαη
παξάβνια

0,00

307,20

0,00

307,20

0,00

100,00

5000

Λνηπά έζνδα

0,00

5.537,25

0,00

5.537,25

0,00

100,00

6000

Έθηαθηα έζνδα

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7000

Έζνδα από δάλεηα

85.775,75

53.858,90

62,79

53.858,90

62,79

100,00

8000

Έζνδα από παξειζόληα έηε

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9000

Έζνδα από επηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο

22.223.407,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Γενικά ύνολα :

38.601.647,85

17.943.642,68

46,48

17.943.642,68

46,48

100,00

ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΥΑΪΑ & ΚΟΙΝΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ (ΔΓΡΑ)
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΟΓΩΝ 4ος ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2018 - 31/12/2018
Κ.Α.

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ ΔΟΓΩΝ

0000

Επηρνξεγήζεηο

1000

Φόξνη, Τέιε θαη Δηθαηώκαηα ππέξ Ν.Π.Δ.Δ.

2000

Αζθαιηζηηθέο Εηζθνξέο

3000

Προϋπολογισμός

Βεβαιωθέντα

%

Δισπρατθέντα

%

%

1

2

2/1

3

3/1

3/2

547.886,39

385.836,59

70,42

385.836,59

70,42

100,00

23.884.063,10

27.795.882,28

116,38

27.795.882,28

116,38

100,00

0,00

726,92

0,00

726,92

0,00

0,00

Έζνδα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα

245.400,00

686.204,67

279,63

686.514,67

279,75

100,05

4000

Πξνζαπμήζεηο, πξόζηηκα, ρξεκαηηθέο πνηλέο θαη
παξάβνια

415.878,55

534.724,10

128,58

534.724,10

128,58

100,00

5000

Λνηπά έζνδα

200,00

47.290,58

23.645,29

47.290,58

23.645,29

100,00

6000

Έθηαθηα έζνδα

5.000,00

11.011,01

220,22

11.011,01

220,22

0,00

7000

Έζνδα από δάλεηα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8000

Έζνδα από παξειζόληα έηε

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9000

Έζνδα από επηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο

57.338.334,75

38.401.508,74

66,97

38.401.508,74

66,97

100,00

Γενικά ύνολα :

82.436.762,79

67.863.184,89

82,32

67.863.494,89

82,32

100,00

ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΗΛΔΙΑ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΟΓΩΝ 4ος ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2018 - 31/12/2018
Κ.Α.

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ ΔΟΓΩΝ

Προϋπολογισμός

Βεβαιωθέντα

%

Δισπρατθέντα

%

%
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Επηρνξεγήζεηο

1000

Φόξνη, Τέιε θαη Δηθαηώκαηα ππέξ Ν.Π.Δ.Δ.

2000

Αζθαιηζηηθέο Εηζθνξέο

3000

Έζνδα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα

4000

Πξνζαπμήζεηο, πξόζηηκα, ρξεκαηηθέο πνηλέο θαη
παξάβνια

5000

Λνηπά έζνδα

6000

2

2/1

3

3/1

3/2

155.808,00

117.466,52

75,39

117.466,52

75,39

100,00

12.301.945,45

14.995.867,86

121,90

14.986.107,69

121,82

99,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

237.500,00

51.030,47

21,49

51.030,47

21,49

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.100,00

7.966,51

130,60

7.966,51

130,60

100,00

Έθηαθηα έζνδα

0,00

6.462,24

0,00

6.462,24

0,00

100,00

7000

Έζνδα από δάλεηα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8000

Έζνδα από παξειζόληα έηε

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9000

Έζνδα από επηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο

17.887.272,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Γενικά ύνολα :

30.588.626,41

15.178.793,60

49,62

15.169.033,43

49,59

99,94

Β. ΔΞΟΓΑ . Η ποπεία εκηέλεζηρ ηος Πποϋπολογιζμού δαπανών καη’ ανηιζηοισία ηυν εζόδυν καηά ηο
ηέλορ ηος έηοςρ κςμάνθηκαν ζηο 52,16% για ηιρ ηιμολογημένερ δαπάνερ και ζηα 46,52 & 46,42% για ηιρ
εκκαθαπιζμένερ και εξοθλημένερ δαπάνερ ανηίζηοισα, θευπείηαι πολύ ικανοποιηηική, διόηι αθ’ ενόρ οι
λειηοςπγικέρ δαπάνερ με ζςνηονιζμένερ ενέπγειερ παπαμένοςν ζε σαμηλό επίπεδο, αθ’ εηέπος αςξήθηκαν
πεπίπος καηά 76% ζε ζσέζη με ηο πποηγούμενο ηπίμηνο (3ο) ηος έηοςρ με ζηόσο ηην ηασύηαηη πποώθηζη
εξόθληζηρ ηυν ςποσπεώζευν και κςπίυρ ηην ελασιζηοποίηζη ηυν ληξιπποθέζμυν. Τα ποζοζηά για ηιρ
ενόηηηερ Αιηυλοακαπνανίαρ, Ασαΐαρ & Ηλείαρ κςμάνθηκαν ζε 41,40% - 35,40% - 35,36%, 64,65% - 59,47%
- 59,34% & 37,08% - 30,84% - 30,75% ανηίζηοισα. Σηο ζημείο αςηό αναθέποςμε όηι ζηο ποζοζηό ηηρ
Πεπιθεπειακήρ Δνόηηηαρ Ασαΐαρ πεπιλαμβάνεηαι και η κάλςτη δαπανών και δπάζευν ζε επίπεδο
Πεπιθέπειαρ. Σηιρ ππαγμαηοποιηθείζερ «κοινέρ δαπάνερ» πεπιλαμβάνονηαι καηά ένα μέπορ μόνο οι
λειηοςπγικέρ (καηηγοπία 0000 και 1000). Καηά ηο ανηίζηοισο διάζηημα ηος πποηγοςμένος έηοςρ
(31.12.2017) ηο ποζοζηό ηυν δαπανών κςμάνθηκε για μεν ηιρ ηιμολογημένερ ζηο 55,90%, ενώ για ηιρ
εκκαθαπιζμένερ και εξοθλημένερ ζηο 51,60% και 51,57% για όλη ηην Πεπιθέπεια. Η εκηέλεζη ηυν εξόδυν
καηά καηηγοπία αναλύεηαι υρ εξήρ:
 Οη δαπάλεο γηα ππεξεζίεο (θαηεγνξία 0000) νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο δαπάλεο γηα ηε κεηαθνξά
καζεηώλ (ΚΑΔ 0821), παξνπζίαζαλ θαηά ην ηέινο ηνπ έηνπο πνζνζηό εθηέιεζεο 78,64% γηα ηηο ηηκνινγεκέλεο
δαπάλεο θαη 65,72% & 65,51% γηα ηηο εθθαζαξηζκέλεο θαη εμνθιεκέλεο δαπάλεο αληίζηνηρα. Ζ δηαθνξά κεηαμύ
ησλ δύν απηώλ πνζνζηώλ νθείιεηαη αθ’ ελόο ζηηο δαπάλεο κεηαθνξάο καζεηώλ, νη νπνίεο θαηαρσξνύληαη ζηε
ινγηζηηθή εθαξκνγή, αιιά θαζπζηεξνύλ λα εθθαζαξηζηνύλ θαη λα εληαικαηνπνηεζνύλ θπξίσο ιόγσ ηεο θύζεο θαη
ηνπ όγθνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ δαπαλώλ απηώλ, αθ’ εηέξνπ ζηε βξαδύηεηα εθθαζάξηζεο δαπαλώλ ηνλ
ηειεπηαίν κήλα ιόγσ ιήμεο ηνπ έηνπο. Ζ ζπγθξάηεζε ή θαη κείσζε ησλ δαπαλώλ ησλ ππεξεζηώλ θνηλήο σθέιεηαο
απνηειεί ζηόρν ηεο δηνίθεζεο κε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη δξάζεηο. Οη δαπάλεο θίλεζεο θαζώο θαη νη
αληίζηνηρεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ είλαη αλαπόθεπθηεο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη
δηαηήξεζε ηνπ ζηόινπ απηώλ ζε θαιή θαηάζηαζε. Οη δαπάλεο νδνηπνξηθώλ εμόδσλ θαη ππεξεζηαθώλ
κεηαθηλήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ αηξεηώλ, θαζώο θαη νη δαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ηνπ
πξνζσπηθνύ, παξά ηηο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε έξγνπ θαη πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εηδηθήο
απνζηνιήο νξηζκέλσλ ππεξεζηώλ θαη θαηεγνξηώλ εθηόο έδξαο, γίλεηαη δηαξθήο πξνζπάζεηα ζπγθξάηεζήο ηνπο ζε
ρακειά επίπεδα κε νξζνινγηθό πξνγξακκαηηζκό ησλ πξαγκαηηθώλ αλαγθώλ ηεο εξγαζίαο εθηόο έδξαο θαη εθηόο
σξαξίνπ. Σα πνζνζηά γηα ηηο ελόηεηεο Αηησιναθαξλαλίαο, Αραΐαο θαη Ζιείαο είλαη 65,91% - 54,99% - 54,91%,
88,72% - 75,22% - 74,92%, 79,08% - 64,06% - 63,82% αληίζηνηρα. Καηά ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ
πξνεγνπκέλνπ έηνπο (31.12.2017) ην πνζνζηό πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εμόδσλ απηώλ θπκάλζεθε ζην 78,15% 69,85% - 69,64% αληίζηνηρα γηα όιε ηελ Πεξηθέξεηα.
 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζώλ θαη εμνπιηζκνύ (θαηεγνξία 1000) ζπλέρηζαλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο λα παξνπζηάδνπλ ρακειό πνζνζηό εθηέιεζεο θαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο παξνπζίαζαλ, 41,78% γηα ηηο
ηηκνινγεκέλεο δαπάλεο θαη 33,10% & 32,88% γηα ηηο εθθαζαξηζκέλεο θαη εμνθιεκέλεο δαπάλεο αληίζηνηρα, ζην
ζύλνιν ηεο πεξηθέξεηαο. Να ππελζπκίζνπκε όηη ζηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη δαπάλεο πξνκήζεηαο
αλαισζίκσλ θαη παγίσλ πιηθώλ, αλαγθαίσλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ. Λόγσ ηεο γεληθεπκέλεο

ΑΔΑ: ΨΤΡΙ7Λ6-ΧΤ7
δηελέξγεηαο πξόρεηξσλ ή δεκόζησλ δηαγσληζκώλ όπνπ απαηηνύληαη, εμαζθαιίδνληαη ζπκθέξνπζεο ηηκέο, κε
απνηέιεζκα ηε δηαξθή κείσζε ηνπ θόζηνπο ηεο θαηεγνξίαο απηήο. Οη δαπάλεο θαπζίκσλ ειέγρνληαη όζν ην
δπλαηόλ κε ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί νξίνπ θαηαλάισζεο αλά όρεκα. Σέινο νη δαπάλεο γηα
πξνκήζεηα πάγηνπ εμνπιηζκνύ (θαηεγνξία 1700) ζπλέρηζαλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο λα επξίζθνληαη ζε
ρακειό επίπεδν θαη θαηά ηε ιήμε ηνπ θπκάλζεθαλ ζε πνζνζηά 24,68%
θαη 22,67% αληίζηνηρα, πεξηνξίδνληαο όζν ην δπλαηόλ ηηο αλάγθεο ζε αληίζηνηρα πιηθά ζην ειάρηζην. Οη δαπάλεο
γεληθά ηεο θαηεγνξίαο απηήο (1000) είλαη απνιύησο απαξαίηεηεο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηεο
Πεξηθέξεηαο, απνηεινύλ όκσο θαη έλα δηαξθή ζηόρν, ε κείσζε ησλ νπνίσλ θαηαδεηθλύεη ηελ επηηπρή παξέκβαζε
κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ ηείλνπλ ζηελ όζν ην δπλαηόλ ζηαζεξνπνίεζε αιιά θαη ηειηθώο ζηε
κείσζε απηώλ. Σα πνζνζηά γηα ηηο ελόηεηεο Αηησιναθαξλαλίαο, Αραΐαο θαη Ζιείαο είλαη 49,79% - 38,82% 38,75%, 43,67% - 33,17% - 33,13,%, 25,06% - 24,02% - 23,47% αληίζηνηρα. Καηά ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ
πξνεγνπκέλνπ έηνπο (31.12.2017) ην πνζνζηό πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εμόδσλ απηώλ ήηαλ ειαθξά κεησκέλν θαη
θπκάλζεθε ζην 32,55% - 24,25% - 24,03% αληίζηνηρα γηα όιε ηελ Πεξηθέξεηα.
 Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο ησλ κεηαβηβαζηηθώλ πιεξσκώλ (2000) αλήιζαλ ζε πνζνζηό 90.05% γηα ηηο
ηηκνινγεκέλεο δαπάλεο θαη 89,44% γηα ηηο εθθαζαξηζκέλεο θαη 89,44% εμνθιεκέλεο, δηόηη νη δαπάλεο ηνπ εηδηθνύ
δηαηξνθηθνύ επηδόκαηνο ησλ λεθξνπαζώλ ρνξεγείηαη ζε δσδεθαηεκόξηα, νπόηε έρεη ζηαζεξή ρξεκαηνδνηηθή ξνή,
ελώ νη δαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ππνρξεώζεσλ ησλ ηδξπκάησλ επηρνξεγνύληαη αλά εμάκελν,
θαηαβιήζεθαλ θαλνληθά θαη νη δύν ηαθηηθέο δόζεηο όρη όκσο ζην ύςνο ηεο αξρηθήο εθηίκεζεο ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ. Σα πνζνζηά γηα ηηο ελόηεηεο Αηησιναθαξλαλίαο, Αραΐαο θαη Ζιείαο είλαη 86,72%, 90,90% θαη
91,08% αληίζηνηρα. Καηά ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο (31.12.2017) ην πνζνζηό
πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εμόδσλ απηώλ ήηαλ ειαθξά κεησκέλν θαη θπκάλζεθε ζην 88,56% - 86,62% αληίζηνηρα γηα
όιε ηελ Πεξηθέξεηα.
 Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο ησλ πιεξσκώλ πνπ αληηθξίδνληαη από πξαγκαηνπνηνύκελα έζνδα (3000) είλαη
πεξηζζόηεξν ελδηάκεζεο θαη ηαθηνπνηεηηθέο γηα ηε ινγηζηηθή απνηύπσζε θηλήζεσλ επηζηξνθώλ εζόδσλ πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί θαη δελ απνηεινύλ δαπάλεο.
 Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο ησλ εηδηθώλ δαπαλώλ (5000) θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ έηνπο, ην γεληθό
πνζνζηό εθηέιεζήο ηνπο θπκάλζεθε ζε 66,17% γηα ηηο ηηκνινγεκέλεο δαπάλεο θαη 56,81% & 56,27% γηα ηηο
εθθαζαξηζκέλεο θαη εμνθιεκέλεο, πεξηιακβάλνπλ δε α) θπξίσο ηηο αληίζηνηρεο εθηέιεζεο γεσξγνθηελνηξνθηθώλ
πξνγξακκάησλ, πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη ησλ πξνγξακκάησλ ΟΓΔ θαη
Γαθνθηνλίαο πνπ επηρνξεγνύληαη από ηνπο ΚΑΠ. Σα πνζνζηά ηεο θαηεγνξίαο γηα ηηο ελόηεηεο Αηησιναθαξλαλίαο,
Αραΐαο θαη Ζιείαο είλαη 36,72% - 20,48% - 20,48%, 27,33% - 26,67% - 19,32%, 80,63% - 72,76% - 72,76%
αληίζηνηρα. Καηά ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο (31.12.2017) ην πνζνζηό πξαγκαηνπνίεζεο ησλ
εμόδσλ θπκάλζεθε ζηα εμήο επίπεδα 39,49% - 17,82% - 17,47% αληίζηνηρα γηα όιε ηελ Πεξηθέξεηα.
 Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο θίλεζεο θεθαιαίσλ (6000), αθνξνύλ αθ’ ελόο ηηο ηνθνρξενιπηηθέο δόζεηο ησλ
δαλείσλ, ηα νπνία είραλ ζπλάςεη νη θαηαξγεκέλεο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη βαξύλνπλ πιένλ ηελ
Πεξηθέξεηα, αθ’ εηέξνπ ηηο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ηεο θαηαξγεκέλεο Ννκαξρηαθήο Δπηρείξεζεο Αλάπηπμεο ηηο
νπνίεο κε απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλέιαβε ε Πεξηθέξεηα. Ζ θαηαβνιή ησλ δαλεηαθώλ
ππνρξεώζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη θάζε εμάκελν. Σα πνζνζηά εθηέιεζεο θπκάλζεθαλ ζε 96,39% γηα ηηο
ηηκνινγεκέλεο δαπάλεο θαη 96,39 % γηα ηηο εθθαζαξηζκέλεο θαη εμνθιεκέλεο. Καηά ην ηέηαξην ηξίκελν
θαηαβιήζεθε ε εμακεληαία δόζε εμππεξέηεζεο ζεηζκνδαλείνπ ηεο Αραΐαο θαη ε δεύηεξε εμακεληαία δόζε έηνπο
2018 δαλείνπ ηεο Ζιείαο. Ζ εμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο ηεο Πεξηθέξεηαο δελ θηλείηαη
ιόγσ ζνβαξώλ ελζηάζεσλ θπξίσο ηεο Τ.Γ.Δ. ζην Ν. Αραΐαο. Διαθξά κεησκέλν ήηαλ θαη θαηά ην αληίζηνηρν
δηάζηεκα ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο (31.12.2017) ην πνζνζηό πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εμόδσλ απηώλ θαη θπκάλζεθαλ
ζην 94,32% - 67,54% - 67,54% αληίζηνηρα γηα όιε ηελ Πεξηθέξεηα.
 Οη δαπάλεο γηα επελδύζεηο (θαηεγνξία δαπαλώλ 9000) ζε αληηζηνηρία κε εθείλε ησλ εζόδσλ θπκάλζεθε ζε
πνιύ ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν θαη ζρεδόλ δηπιαζηάζηεθαλ από ηηο αληίζηνηρεο ηνπ ηξίηνπ ηεηξακήλνπ ηνπ έηνπο, κε
πνζνζηό 34,77% γηα ηηο ηηκνινγεκέλεο δαπάλεο θαη 33,09% γηα ηηο εθθαζαξηζκέλεο θαη 33,07% εμνθιεκέλεο.
Δδώ ηζρύνπλ ηα εθηεζέληα ζην αληίζηνηρν ιήκκα ησλ Δζόδσλ. Σα πνζνζηά γηα ηηο ελόηεηεο Αηησιναθαξλαλίαο,
Αραΐαο θαη Ζιείαο είλαη 17,04% - 15,11% - 15,11%, 53,21% - 51,60% - 51,56%, 5,89% - 4,34% - 4,34%
αληίζηνηρα. Καηά ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο (31.12.2017) ην πνζνζηό πξαγκαηνπνίεζεο ησλ
εμόδσλ απηώλ ήηαλ κεησκέλν θαη θπκάλζεθε ζην 38,47% - 37,74% - 37,72% αληίζηνηρα γηα όιε ηελ Πεξηθέξεηα.
 ην ηέινο ηεο έθζεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη πίλαθαο κε ηελ ηξηκεληαία παξαθνινύζεζε ηεο δηακόξθσζεο ησλ
βαζηθώλ θαηεγνξηώλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ, γηα ηηο νπνίεο όιε ε Πεξηθέξεηα πξνζπαζεί κε ζηαζεξά βήκαηα λα
θπκαίλνληαη ζηηο απνιύησο αλαγθαίεο, ιακβάλνληαο ππόςε όηη από ηε θύζε ηνπο νη ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο
βαίλνπλ αλαιόγσο απμαλόκελεο κε νπνηαδήπνηε αύμεζε ηνπ παξαγόκελνπ έξγνπ. Πνζνηηθά αλαθέξνπκε όηη ν
ζπληειεζηήο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δαπαλώλ απηώλ ζε ζρέζε κε ηελ πξόβιεςε ηνπο αλέξρεηαη ζε πνζνζηό
76,53% γηα ηηο ηηκνινγεκέλεο δαπάλεο θαη 63,85% & 63,94% γηα ηηο εθθαζαξηζκέλεο θαη εμνθιεκέλεο
αληίζηνηρα. Ζ δηαθνξά κεηαμύ ησλ ηηκνινγεκέλσλ θαη ησλ εληαικαηνπνηεκέλσλ δαπαλώλ θαηά ην ηέινο ηνπ
έηνπο, παξνπζηάδνπλ ηελ εηθόλα ησλ αλεμόθιεησλ δαπαλώλ πνπ αλέξρνληαη ζηα 11.058.209,15 επξώ θαη ζα
κεηαθεξζνύλ γηα εμόθιεζε ζην επόκελν έηνο. Από ην ζύλνιν ησλ δαπαλώλ απηώλ ην κεγαιύηεξν κέξνο αθνξά
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δαπάλε κεηαθνξάο καζεηώλ. Καηά ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο (31.12.2017) ην πνζνζηό
πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ θπκάλζεθε πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα, ζην 74,91% - 72,90% - 72,71%
αληίζηνηρα γηα όιε ηελ Πεξηθέξεηα.
Παξαθάησ παξαηίζεληαη πίλαθεο απνινγηζηηθώλ ζηνηρείσλ Γ’ ηξηκήλνπ πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εμόδσλ ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ζπλνιηθά ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ρσξηζηά αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα, ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα
Νν 5 ηεο απόθαζεο 40038/9.9.2011 ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ:
ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΑΠΑΝΩΝ 4οσ ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟ 1/01/2018 - 31/12/2018
Κ.Α.

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ ΔΞΟΓΩΝ

Προϋπολογισμ
ός

Γεσμεσθέντα

%

Σιμολογηθέντα

%

Δνταλθέντα

Πληρωθέντα

%

%

1

2

2/1

3

3/1

4

5

5/1

5/3

0000

Πιεξωκέο γηα ππεξεζίεο

65.801.958,97

60.607.369,59

92,11

51.745.837,74

78,64

43.242.680,98

43.105.636,22

65,51

83,30

1000

Πξνκήζεηεο αγαζώλ θαη
θεθαιαηαθνύ εμνπιηζκνύ

4.479.377,98

3.322.102,31

74,16

1.871.353,00

41,78

1.482.875,54

1.472.945,54

32,88

78,71

2000

Πιεξωκέο κεηαβηβαζηηθέο

6.065.529,11

5.719.528,71

94,30

5.461.883,53

90,05

5.425.135,78

5.425.135,78

89,44

99,33

3000

Πιεξωκέο πνπ αληηθξίδνληαη από
πξαγκαηνπνηνύκελα έζνδα

282.276,95

252.282,35

89,37

252.082,35

89,30

251.982,35

251.982,35

89,27

99,96

5000

Δαπάλεο πνπ δελ εληάζζνληαη ζε
άιιεο θαηεγνξίεο

1.952.313,57

1.621.641,15

83,06

1.291.765,42

66,17

1.109.083,48

1.098.648,28

56,27

85,05

6000

Κίλεζε θεθαιαίωλ (από Κώδηθα
λ.π.δ.δ.)

1.273.965,93

1.271.611,31

99,82

1.227.993,60

96,39

1.227.993,60

1.227.993,60

96,39

100,0
0

9000

Πιεξωκέο γηα Επελδύζεηο (από
Κώδηθα λ.π.δ.δ.)

116.149.674,29

77.024.940,70

66,32

40.384.100,90

34,77

38.437.055,66

38.412.080,56

33,07

95,12

196.005.096,80

149.819.476,12

76,44

102.235.016,54

52,16

91.176.807,39

90.994.422,33

46,42

89,01

Σύνολα δαπανών

ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΑΠΑΝΩΝ 4ος ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟ 1/01/2018 - 31/12/2018
Κ.Α.

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ ΔΞΟΓΩΝ

Προϋπολο
γισμός

Γεσμεσθέντα

%

Σιμολογηθέντα

%

Δνταλθέντα

Πληρωθέντα

%

%

1

2

2/1

3

3/1

4

5

5/1

5/3

0000

Πιεξωκέο γηα ππεξεζίεο

23.097.614,66

20.512.237,74

88,81

15.224.687,37

65,91

12.700.379,57

12.683.964,37

54,91

83,31

1000

Πξνκήζεηεο αγαζώλ θαη
θεθαιαηαθνύ εμνπιηζκνύ

1.468.652,89

1.174.112,92

79,94

731.300,28

49,79

570.151,72

566.151,72

38,55

77,42

2000

Πιεξωκέο κεηαβηβαζηηθέο

2.160.665,89

1.986.065,49

91,92

1.906.741,53

88,25

1.873.741,53

1.873.741,53

86,72

98,27

3000

Πιεξωκέο πνπ αληηθξίδνληαη από
πξαγκαηνπνηνύκελα έζνδα

5.338,20

338,20

0,00

338,20

0,00

338,20

338,20

0,00

0,00

5000

Δαπάλεο πνπ δελ εληάζζνληαη ζε
άιιεο θαηεγνξίεο

470.408,16

336.176,22

71,46

172.718,54

36,72

96.344,77

96.344,77

20,48

55,78

6000

Κίλεζε θεθαιαίωλ (από Κώδηθα
λ.π.δ.δ.)

183.103,68

183.103,68

100,0
0

183.103,68

100,0
0

183.103,68

183.103,68

100,0
0

0,00

9000

Πιεξωκέο γηα Επελδύζεηο (από
Κώδηθα λ.π.δ.δ.)

28.241.202,74

13.262.638,85

46,96

4.811.742,13

17,04

4.267.132,39

4.267.132,39

15,11

0,00

55.626.986,22

37.454.673,10

67,33

23.030.631,73

41,40

19.691.191,86

19.670.776,66

35,36

85,41

Σύνολα δαπανών

ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΥΑΪΑ & ΚΟΙΝΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΑΠΑΝΩΝ 4ος ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟ 1/01/2018- 31/12/2018
Κ.Α.

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ ΔΞΟΓΩΝ

Προϋπολο
γισμός

Γεσμεσθέντα

%

Σιμολογηθέντα

%

Δνταλθέντα

Πληρωθέντα

%

%

1

2

2/1

3

3/1

4

5

5/1

5/3
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0000

Πιεξωκέο γηα ππεξεζίεο

28.550.459,71

27.424.792,05

96,06

25.328.782,22

88,72

21.474.725,81

21.389.001,33

74,92

84,45

1000

Πξνκήζεηεο αγαζώλ θαη
θεθαιαηαθνύ εμνπιηζκνύ

2.072.159,33

1.617.178,04

78,04

904.819,59

43,67

687.270,16

686.540,16

33,13

75,88

2000

Πιεξωκέο κεηαβηβαζηηθέο

2.855.207,22

2.746.207,22

96,18

2.595.366,35

90,90

2.595.366,35

2.595.366,35

90,90

100,00

3000

Πιεξωκέο πνπ αληηθξίδνληαη από
πξαγκαηνπνηνύκελα έζνδα

250.638,75

250.072,00

99,77

250.072,00

99,77

250.072,00

250.072,00

99,77

100,00

5000

Δαπάλεο πνπ δελ εληάζζνληαη ζε
άιιεο θαηεγνξίεο

142.105,71

58.365,15

41,07

38.833,28

27,33

37.893,03

27.457,83

19,32

70,71

6000

Κίλεζε θεθαιαίωλ (από Κώδηθα
λ.π.δ.δ.)

375.862,25

373.507,63

99,37

373.396,35

99,34

373.396,35

373.396,35

99,34

0,00

9000

Πιεξωκέο γηα Επελδύζεηο (από
Κώδηθα λ.π.δ.δ.)

64.227.291,82

53.181.043,50

82,80

34.176.680,08

53,21

33.141.820,69

33.116.845,59

51,56

96,90

98.473.724,79

85.651.165,59

86,98

63.667.949,87

64,65

58.560.544,39

58.438.679,61

59,34

91,79

Σύνολα δαπανών

ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΗΛΔΙΑ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΑΠΑΝΩΝ 4ος ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟ 1/01/2018 - 31/12/2018
Κ.Α.

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ ΔΞΟΓΩΝ

Προϋπολο
γισμός

Γεσμεσθέντα

%

Σιμολογηθέντα

%

Δνταλθέντα

Πληρωθέντα

%

%

1

2

2/1

3

3/1

4

5

5/1

5/3

0000

Πιεξωκέο γηα ππεξεζίεο

14.153.884,60

12.670.339,80

89,52

11.192.368,15

79,08

9.067.575,60

9.032.670,52

63,82

80,70

1000

Πξνκήζεηεο αγαζώλ θαη
θεθαιαηαθνύ εμνπιηζκνύ

938.565,76

530.811,35

56,56

235.233,13

25,06

225.453,66

220.253,66

23,47

93,63

2000

Πιεξωκέο κεηαβηβαζηηθέο

1.049.656,00

987.256,00

94,06

959.775,65

91,44

956.027,90

956.027,90

91,08

99,61

3000

Πιεξωκέο πνπ αληηθξίδνληαη από
πξαγκαηνπνηνύκελα έζνδα

26.300,00

1.872,15

7,12

1.672,15

6,36

1.572,15

1.572,15

5,98

94,02

5000

Δαπάλεο πνπ δελ εληάζζνληαη ζε
άιιεο θαηεγνξίεο

1.339.799,70

1.227.099,78

91,59

1.080.213,60

80,63

974.845,68

974.845,68

72,76

90,25

6000

Κίλεζε θεθαιαίωλ (από Κώδηθα
λ.π.δ.δ.)

715.000,00

715.000,00

100,00

671.493,57

93,92

671.493,57

671.493,57

93,92

0,00

9000

Πιεξωκέο γηα Επελδύζεηο (από
Κώδηθα λ.π.δ.δ.)

23.681.179,73

10.581.258,35

44,68

1.395.678,69

5,89

1.028.102,58

1.028.102,58

4,34

73,66

41.904.385,79

26.713.637,43

63,75

15.536.434,94

37,08

12.925.071,14

12.884.966,06

30,75

82,93

Σύνολα δαπανών

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΑΠΑΝΩΝ 4 ος ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2018
ΑΝΑΛΤΖ ΒΑΗΚΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ 1/01/2018 - 31/12/2018
Κ.Α.

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ ΔΞΟΓΩΝ

0200

Ακνηβέο ηαθηηθώλ πνιηηηθώλ
ππαιιήιωλ

0300

Προϋπολογισμός

Γεσμεσθέντα

%

Σιμολογηθέντα

%

Δνταλθέντα

Πληρωθέντα

%

%

1

2

2/1

3

3/1

4

5

5/1

5/3

23.221.995,59

21.626.697,76

93,13

20.737.767,30

89,30

20.702.253,46

20.702.253,46

89,15

99,83

Ακνηβέο έθηαθηωλ ππαιιήιωλ θαη
εηδηθώλ θαηεγνξηώλ

1.002.836,34

603.922,13

60,22

384.058,33

38,30

347.963,06

347.963,06

34,70

90,60

0500

Πξόζζεηεο & παξεπόκελεο παξνρέο
πνιηηηθώλ ππαιιήιωλ

2.068.649,09

1.615.868,34

78,11

1.051.597,07

50,83

883.260,82

883.260,82

42,70

83,99

0700

Πιεξωκέο γηα κεηαθίλεζε δεκνζίωλ ή
κε ιεηηνπξγώλ

1.829.401,89

1.370.559,58

74,92

754.410,59

41,24

653.987,02

579.454,08

31,67

76,81

0800

Πιεξωκέο γηα ινηπέο ππεξεζίεο

37.494.796,06

35.253.992,94

94,02

28.682.156,67

76,50

20.519.594,54

20.457.082,72

54,56

71,32

0900

ΦΟΡΟΙ - ΣΔΛΗ -ΔΞΟΓΑ ΒΔΒΑΙΩΗ
ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΔΟΓΩΝ

184.280,00

136.328,84

73,98

135.847,78

73,72

135.622,08

347.963,06

188,8
2

256,1
4

1100

Πξνκήζεηα εηδώλ εμνπιηζκνύ
ππεξεζηώλ, εξγαζηεξίωλ

571.097,43

440.780,40

77,18

293.282,16

51,35

247.620,86

247.620,86

43,36

84,43

1200

Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ,
θαξκαθεπηηθνύ πιηθώλ θαη εηδώλ
θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ

118.546,29

74.003,78

62,43

65.166,10

54,97

53.142,86

53.142,86

44,83

81,55

ΑΔΑ: ΨΤΡΙ7Λ6-ΧΤ7
1300

Πξνκήζεηα εηδώλ ζπληήξεζεο &
επηζθεπήο εγθαηαζηάζεωλ θαη
εμνπιηζκνύ.

1400

Πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο,ηκαηηζκνύ,
ππόδεζεο θαη εμάξηπζεο.

1500

698.670,86

473.612,20

67,79

382.658,64

54,77

288.406,29

288.406,29

41,28

75,37

68.194,86

20.754,34

30,43

10.102,59

14,81

7.364,67

7.364,67

10,80

0,00

Καύζηκα θαη ιηπαληηθά

783.730,84

762.894,69

97,34

537.465,89

68,58

385.918,44

375.988,44

47,97

69,96

1600

Δηάθνξεο πξνκήζεηεο

526.307,31

305.533,47

58,05

187.932,98

35,71

147.731,57

147.731,57

28,07

78,61

1700

Πξνκήζεηα θεθαιαηαθνύ εμνπιηζκνύ

1.442.830,39

968.623,43

67,13

356.072,15

24,68

327.139,36

327.139,36

22,67

91,87

70.011.336,95

63.653.571,90

90,92

53.578.518,25

76,53

44.700.005,03

44.765.371,25

63,94

83,55

Σύνολα δαπανών

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 5
ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε
δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’ αξ. 248595/2712/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξόζεζκνπ
πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».

ΑΔΑ: ΨΤΡΙ7Λ6-ΧΤ7
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο ζρεηηθά
κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 187228/11823/24.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ & Γεκνζηνλνκηθώλ Αλαθνξώλ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηελ Σπιμηνιαία Έκθεζη Δκηέλεζηρ ηος Πποϋπολογιζμού ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ
Δλλάδαρ ηος 4ος Σπιμήνος οικονομικού έηοςρ 2018.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο

Γεώξγηνο ηαζνύιηαο

