
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 32/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την δεκάτη πέμπτη (15η) Νοεμβρίου 2016 και ώρα  17:00   στo

Δημoτικό  Κατάστημα  του  Δήμου  Πολυγύρου,  συvήλθε  σε  τακτική  συvεδρίαση,  η

Οικονομική  Επιτρoπή,  μετά  από  την  υπ’  αριθ.  16600/09-11-2016  πρόσκληση  του

Προέδρου.

Η συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ.

Χρήστο Βορδό, λόγω απουσίας του Δημάρχου κ. Αστέριου Ζωγράφου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της

Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1.  Χρήστος  Βορδός,  Πρόεδρος  Ο.Ε.,  2.Βασιλάκης  Αθανάσιος,  3.

Ζαβράκογλου Άγγελος, 4. Καραφουλίδης Αναστάσιος 5. Κανταράς Αναστάσιος 6. Τσινάς

Αργύριος, τακτικά μέλη Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Χρήστος Δημητριάδης τακτικό μέλος Ο.Ε

Αριθμός θέματος: 1ο Τελική  εισήγηση  σχεδίου  προϋπολογισμού  του  Δήμου

Πολυγύρου για το έτος 2017 μετά την ενσωμάτωση των

αναγκαίων  προσαρμογών  του  παρατηρητηρίου

Οικονομικής Αυτοτέλειας  Ο.Τ.Α.

Αριθμός Απόφασης: 205

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αικατερίνη Χαλκιοπούλου, για

την τήρηση των πρακτικών.

Το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο  Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός,

Πρόεδρος  Ο.Ε  και  τόνισε  ότι  ως  γνωστό  με  την  απόφαση  μας  αριθ.  167/2016,

καταρτίσαμε  σχέδιο  προϋπολογισμού  το  οποίο  ενσωματώθηκε  στην  ηλεκτρονική  βάση

δεδομένων  που  τηρείται  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών,  προκειμένου  το  Παρατηρητήριο
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Οικονομικής  Αυτοτέλειας  των  Ο.Τ.Α.  να  παράσχει  τη  γνώμη  του  επ’ αυτού,  με  βάση

κριτήρια  που  καθορίζονται  με  απόφαση  του,  με  σκοπό  την  επίτευξη  ρεαλιστικών  και

ισοσκελισμένων  προϋπολογισμών.  Με  τη  γνώμη  του  Παρατηρητηρίου,  η  οποία

κοινοποιείται  στους  δήμους  και  στις  αρμόδιες  για  την  εποπτεία  τους  Αρχές  και  στους

Υπουργούς  Εσωτερικών  και  Οικονομικών  προσδιορίζονται  οι  δήμοι  που  α)  έχουν

καταρτίσει  μη  ρεαλιστικά  σχέδια  προϋπολογισμών  β)  έχουν  παραβεί  τις  οδηγίες

κατάρτισης  των  προϋπολογισμών  που  παρέχονται  με  τη  σχετική  ΚΥΑ  και  γ)  δεν

ενσωμάτωσαν το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδομένων

εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Περαιτέρω, στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου

δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του

σχεδίου  του  προϋπολογισμού,  ώστε  αυτός  να  καταστεί  ρεαλιστικός.  Το  Υπουργείο

Εσωτερικών  παρέχει  οδηγίες  για  την  ανάλογη  διαμόρφωση  του  σχεδίου  του

προϋπολογισμού,  το  οποίο  υποβάλλεται  από  την  οικονομική  επιτροπή  στο  δημοτικό

συμβούλιο  προς  συζήτηση  και  ψήφιση  το  αργότερο  έως  το  τέλος  Οκτωβρίου  και

υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου

Εσωτερικών,  καθώς  και  από αιτιολογική  έκθεση,  στην οποία  παρουσιάζονται  οι  τυχόν

προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο της διατυπωθείσας γνώμης του Παρατηρητηρίου, όπως

άλλωστε  ρητώς  αναφέρεται  στις  σχετικές  διατάξεις  (άρθρα  77  παρ.  5  και  78  παρ.  4

ν.4172/2013) δεν είναι δεσμευτικό για το οικείο (δημοτικό ή περιφερειακό ή διοικητικό )

συμβούλιο  καθότι  πρόκειται  για  απλή  και  όχι  σύμφωνη  γνώμη  κατά  τη  γραμματική

διατύπωση του νόμου και ως εκ τούτου είναι δυνατή η ψήφιση και επικύρωση π/υ, στον

οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών που αναφέρονται στη γνώμη, υπό την αυτονόητη

προϋπόθεση  ότι  δεν  παραβιάζονται  οι  οδηγίες  της  ΚΥΑ  23976/26.07.206  (ΦΕΚ

2311/26.07.2016 τεύχος Β') και αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο

σχέδιο  του  π/υ  από  την  οικονομική  επιτροπή  ή  το  συμβούλιο  είτε  λόγω  του  χρόνου

υποβολής του στο τελευταίο, είτε λόγω του περιεχομένου της γνώμης και των οδηγιών του

ΥΠΕΣ ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που στοιχειοθετείται επαρκώς. Η γνώμη υποχρεωτικά

κατά νόμο συνοδεύει τον π/υ κατά τη ψήφισή του, προκειμένου το περιεχόμενο της να

γνωστοποιείται και να αξιολογείται από όλα τα μέλη του συμβουλίου. Οι υπηρεσίες του

ελέγχου νομιμότητας προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο κατά την υποβολή του ψηφισθέντος
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π/υ και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω τυπική διαδικασία,

τότε ο π/υ πρέπει να αναπεμφθεί για την τήρηση της διαδικασίας αυτής.

Το Παρατηρητήριο με το υπ.αριθμ. 1365/4.11.2016 έγγραφο του εξέφρασε τη Γνώμη του,

σχετικά με το σχέδιο του προϋπολογισμού του δήμου μας. Επί των παρατηρήσεων του

παρατηρητηρίου  συμμορφωνόμαστε  πλήρως  και  τροποποιούμε  αντίστοιχα  τους  ΚΑ

εσόδων – εξόδων του  του προϋπολογισμού έτους 2017 . 

Σας  παραθέτουμε  προς  ψήφιση  τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Πολυγύρου  για  το

οικονομικό  Έτος 2017 θέτοντας υπόψη σας τα κάτωθι:

Ο προϋπολογισμός  έχει  συνταχθεί  σύμφωνα με  τις  υποδείξεις  και  οδηγίες  όπως

αυτές αναλυτικά παρατίθενται  ΚΥΑ 23976/26.07.206 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β')

του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία, καθορίστηκαν τα ανώτατα ποσά που

δύναται  να  εγγραφούν  σε  συγκεκριμένες  ομάδες  εσόδων.  Επιπλέον  ορίζεται  ότι  η

ισοσκέλιση του προϋπολογισμού έχει  ως προϋπόθεση την ισότητα, συνολικά έσοδα μετά

την  αφαίρεση  του  χρηματικού  υπολοίπου  να  ισούται  με  τα  συνολικά  έξοδα  μετά  την

αφαίρεση του αποθεματικού. Αναλυτικότερα προβλέπεται ότι το σύνολο των δαπανών μη

συμπεριλαμβανομένων  των  τοκοχρεολυσίων  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερο  από  το

σύνολο  των  εσόδων  αφαιρουμένων  αυτών  από  δάνεια,  επίσης  επισημαίνεται  ότι  η

παραπάνω σχέση θα πρέπει να ισχύει όχι μόνο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού

αλλά  και  κατά  την  διάρκεια  του  οικ.  έτους  και  ειδικότερα  σε  κάθε  αναμόρφωση του

προϋπολογισμού.

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της  

- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 

- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει

- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010

- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,

-την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011

-  την  υπ’  αριθ.  74452/29.12.2010  (ΦΕΚ  2044/30.12.2010  τεύχος  Β’)  απόφαση  του

ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.  για  τη  σύσταση  πάγιας  προκαταβολής  στις  δημοτικές  και  τοπικές

κοινότητες. 
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-  την  υπ’  αριθ.  74449/29.12.2010  (ΦΕΚ  2044/30.12.2010  τεύχος  Β’)  απόφαση  του

ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.  για  τη  σύσταση  πάγιας  προκαταβολής  στις  δημοτικές  και  τοπικές

κοινότητες.

- Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου

- Την ΚΥΑ 23976/26.07.206 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β')

-  τη  Γνώμη  του  Παρατηρητηρίου  και  τις  οδηγίες  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  που

ακολούθησαν την ανάρτηση του προϋπολογισμού στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ 

-  την  εισηγητική  έκθεση  της  οικονομικής  υπηρεσίας,  στην  οποία  παρουσιάζονται  οι

προσαρμογές  που  επήλθαν  στο  σχέδιο  του  προϋπολογισμού  έπειτα  από  την  ανωτέρω

Γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών 

                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1. Την κατάρτιση και  εισήγηση προς  το Δ.Σ.  του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου

Πολυγύρου  για  το  έτος  2017,  όπως  εμφανίζονται  στο  συνημμένο  σχέδιο  το  οποίο

αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας  απόφασης  και  διαμορφώθηκε  μετά  τη

Γνώμη  του  Παρατηρητηρίου,  τις  οδηγίες  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  την

αιτιολογική  έκθεση  του  δήμου,  που  επίσης  συνοδεύουν  υποχρεωτικά  την  παρούσα.

Συνοπτικά  παραθέτουμε  τους  ανακεφαλαιωτικούς  πίνακες  εσόδων  και  εξόδων  του

προϋπολογισμού:

 

Κ.Α ΕΣΟΔΑ
0 Τακτικά 15.634.646,23
1 Έκτακτα 720.010,00
2 Έσοδα Π.Ο.Ε. 1.084.650,49
3 Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από

 Π.Ο.Ε

4.432.382,80

4 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 

και επιστροφές χρημάτων

2.622.940,56

5 Χρηματικό υπόλοιπο           1.151.100,00
ΣΥΝΟΛΟ 25.645.730,08

Κ.Α. ΕΞΟΔΑ

6 Λειτουργικές δαπάνες χρήσης    16.875.498,06 €
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7 Επενδύσεις                                   1.340.892,49 €

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές 

        αποδόσεις και προβλέψεις            7.303.461,41 €

9              Αποθεματικό                                    125.878,12 €

           Σύνολο                                   25.645.730,08 €

Β.  Την υποβολή αυτού,  στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.

Γ. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

 Στην  εν  λόγω απόφαση μειοψήφησαν οι  κ.κ  Αναστάσιος  Κανταράς  και  Αργύριος

Τσινάς, τακτικά μέλη Ο.Ε

Η  παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  205/ 2016

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως
                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  15η  Νοεμβρίου 2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                     κ.α.α

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡΔΟΣ
   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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