
 

 

 

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Ταχ. Δ/νση 

 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

FAX 

e-mail 

: Πολυτεχνείου 50

  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

: Ψαθά Κωνσταντία

: 23713- 5073

: 23710 22266

:  oikonomiko

 

Από το πρακτικό 1/201

    Στov Πoλύγυρo σήµερα ενάτη

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε 

την υπ’ αριθ. 157/4-1-2012 πρόσκληση

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος

Ο.Ε. 3.Κοντογιώργης ∆ηµήτριος

∆ήµητσας ∆ηµήτριος, τακτικά µέλη

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

Αριθµός θέµατος: 1ο  

Αριθµός Απόφασης: 1 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

  Πολύγυρος  10 -

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ 

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

50738 

: 23710 22266 

oikonomiko@poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

ενάτη (9η) Ιανουαρίου 2012 και ώρα  17:30  στo ∆ηµ

ήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Π

πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του

έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από

Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Μπογδάνος Κωνσταντίνος

∆ηµήτριος, 4. Πλιάκος Αστέριος, 5. Θωµάς Καπλάνης, 6. 

τακτικά µέλη της Ο.Ε,  

Κατάρτιση προϋπολογισµού οικονοµικού

1 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

-1-2012 

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /376 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ηµoτικό Κατάστηµα του 

πή Πoλυγύρoυ ύστερα από 

το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

διαπίστωσε ότι από τα επτά µέλη της 

Μπογδάνος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος 

Καπλάνης, 6. Μαρία Σαράντη, 7. 

οικονοµικού έτους 2012 
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     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, στις αρµοδιότητες της 

οικονοµικής επιτροπής ανήκει και η σύνταξη του προϋπολογισµού του ∆ήµου. 

Για το θέµα αυτό ειδικότερα οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 προβλέπουν τα ακόλουθα: 

α. Η εκτελεστική επιτροπή του δήµου συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών 

του δήµου στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και εισηγείται 

το προσχέδιο του προϋπολογισµού και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης προς την οικονοµική επιτροπή 

(άρθρα 63 περιπτ. δ΄ και 266 παρ. 4 Ν. 3852/2010). 

β. Αφού λάβει υπ’ όψη της τη γνώµη της επιτροπής διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ. 3 Ν. 3852/2010), 

η Οικονοµική Επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισµό και τον υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο 

(άρθρα 72 παρ. 1α και 266 παρ. 4 Ν. 3852/2010). 

Κατόπιν τούτων παρακαλώ να προχωρήσετε στην κατάρτιση του προϋπολογισµού του έτους 2012. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κ. Κων/νος Μπογδάνος, ο 

οποίος ανέφερε ότι καταψηφίζουν τον προϋπολογισµό εκτός από τις αποδοχές των υπαλλήλων, τα 

προνοιακά επιδόµατα και τους Κ.Α. που αφορούν στην Κοινωνική Πολιτική. 

Στην απόφαση µειοψήφησε και ο κ. Θωµάς Καπλάνης, τακτικό µέλος της Ο.Ε. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 63 περίπτ. δ΄72 παρ. 1α, 76 παρ. 3 και 266 παρ. 1, 2, 4, 5 και 8 
του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 155 έως 159 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 1 και 6 του Β∆ 
της 17/5-15/6/1959. 

3. Τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 55327/30-11-1989. 

4. Την 50698/2-12-2011 υπουργική απόφαση µε την οποία παρέχονται οδηγίες για την 

κατάρτιση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 

5. Την 1/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό 
Πρόγραµµα του έτους 2012. 
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6. Την 1/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής µε την οποία συντάχθηκε το προσχέδιο 
του προϋπολογισµού έτους 2012. 

7. Την γνώµη της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης που διατυπώθηκε στη 7/2011 
συνεδρίασή της. 

8. Τα έσοδα που βεβαιώθηκαν και τα έξοδα που έχουν ενταλθεί κατά το έτος 2011, καθώς και 
τα λοιπά στοιχεία που επηρεάζουν τα µεγέθη και την κατάρτιση προϋπολογισµού. 

- 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

  Καταρτίζει τον προϋπολογισµό του έτους 2012, τα έσοδα και τα έξοδα του οποίου, όπως 

φαίνεται αναλυτικά στο συνηµµένο σχέδιο, ανέρχονται στο ακόλουθο ύψος: 

 

ΕΣΟ∆Α 

Τακτικά                            16.883.936,00 € 

Έκτακτα                           19.827.744,99 € 

Έσοδα Π.Ο.Ε.                   1.380.500,00 € 

Εισπράξεις δανείων και  

απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.     6.765.790,15 € 

Εισπράξεις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων  

και επιστροφές χρηµάτων 2.871.050,00 € 

Χρηµατικό υπόλοιπο           770.978,86 € 

                          Σύνολο 48.500.000,00 € 

ΕΞΟ∆Α 

Λειτουργικές δαπάνες χρήσης 20.484.589,78 € 

Επενδύσεις                              18.868.690,22 € 

Πληρωµές Π.Ο.Ε., λοιπές  

αποδόσεις και προβλέψεις        8.307.050,00 € 

Αποθεµατικό                                839.400,00 € 

           Σύνολο                         48.500.000,00 € 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    1/ 2012 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  9η Ιανουαρίου 2012 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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