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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
  

 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εβδόµη (13η) Νοεµβρίου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση, λόγω του 

κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέµατος (λήξη προθεσµιών έγκρισης του προϋπολογισµού 

για το 2015) η Οικονοµική Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 20096/10-11-2014 πρόσκληση 

του Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και 

λόγω απουσίας του τακτικού µέλους κ. Βασιλάκη Αθανάσιου, παραβρέθηκε το 

αναπληρωµατικό µέλος η κ. Σαράντη Μαρία. 

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

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. 

Καραφουλίδης Αναστάσιος, 4. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 5. Σαράντη Μαρία, 

αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ζαβράκογλου Άγγελος, 2. Κανταράς Αναστάσιος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο 

 

∆ιαµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου Πολυγύρου για 

το 2015, έπειτα από την ενσωµάτωση σ’ αυτόν του  

σχεδίου προϋπολογισµού σ’ εκτέλεση της µε αριθ. 

249/2014 απόφασης της οικονοµικής επιτροπής που 

αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του 

ΥΠΕΣ 

 

Αριθµός Απόφασης: 310 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

 

Ο Πρόεδρος ύστερα από την οµόφωνη κρίση των µελών της επιτροπής ότι συντρέχει το 

στοιχείο του κατεπείγοντος για την συζήτηση του θέµατος εισηγούµενος το 1ο  θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  

 

Ως γνωστόν µε την απόφαση µας αριθ. 249/2014 , καταρτίσαµε σχέδιο προϋπολογισµού 

το οποίο ενσωµατώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, προκειµένου το Παρατηρητήριο 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. 
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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 των υπ' αριθµ. 30842/2013 και 30844/2013 

ΚΥΑ 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 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 εξέφρασε τη Γνώµη του, σχετικά µε το σχέδιο του προϋπολογισµού 

του δήµου µας. Επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών παρείχε σχετικές  οδηγίες. Από τα 

παραπάνω επήλθαν οι κάτωθι προσαρµογές στο σχέδιο του προϋπολογισµού του δήµου, 

σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση της Οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου η οποία και  

επισυνάπτεται:  

 

Σας παραθέτουµε προς ψήφιση τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Πολυγύρου για το οικ. 

Έτος 2015 θέτοντας υπόψη σας τα κάτωθι που αποτελούν ταυτόχρονα και την εισηγητική 

έκθεση της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου.: 

 

Ο προϋπολογισµός έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις υποδείξεις και οδηγίες όπως 

αυτές αναλυτικά παρατίθενται στην από 29/07/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

µε αριθµό 29530, σύµφωνα µε την οποία, καθορίστηκαν τα ανώτατα ποσά που δύναται να 
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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. 

  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆Α  
 
1. Σύµφωνα µε την παρ.B  του άρθρου 3 υπάρχει περιορισµός ως προς το ύψος των 

εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισµό του 2015 για συγκεκριµένες οµάδες εσόδων 

όπως αυτές εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα Ι, αναλυτικότερα το ύψος των πιστώσεων 

που θα εγγραφούν στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικ. έτους 2015 είναι σε απόλυτη 

συνάρτηση µε την απόδοση που επιτεύχθηκε κατά το έτος 2013 σε συνδυασµό µε την 

απόδοση των εισπράξεων από το Ιανουάριο του 2014 µέχρι και τον κλείσιµο του µηνός 

που προηγείται της κατάρτισης του προϋπολογισµού. Οι οµάδες εσόδων που παίρνουν 

µέρος στον υπολογισµό είναι οι κάτωθι: 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι  

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
01 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
02 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
03 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
04 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 
11 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
14 ∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 
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21 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 
22 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 

 
 

Παρακάτω σας παραθέτουµε τον αντίστοιχο πίνακα µε τις αξίες που 

προϋπολογίστηκαν για το έτος 2014. Επίσης σας παραθέτουµε εκτύπωση µε τίτλο 

Υπολογισµός Οµάδας 1  από όπου διαπιστώνεται ότι ο προϋπολογισµός του δήµου 

κυµαίνεται  ακριβώς µέσα στα όρια που θέτει η εγκύκλιος και τα οποία αναλυτικά σας 

παραθέτουµε παρακάτω. 

 
ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
01 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 119.815,52 
02 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 11.462,37 
03 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.197.310,90 
04 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
2.147.285,87 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.316.527,06 
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 96.350,17 
11 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
0,00 

14 ∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 0,00 
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 205.095,30 
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 0,00 
21 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 994.666,39 
22 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 0,00 
 ΣΥΝΟΛΑ 8.076.698,31 
 
 
 
 
 

 

Σύµφωνα µε την παρ. Α του άρθρου 3, 

 

2. Η πίστωση που έχει εγγραφή στον ΚΑΕ για τα έσοδα από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611) έχει υπολογιστεί όπως ακριβώς προβλέπεται στην 

εγκύκλιο ήτοι η  πρώτη τακτική του έτους 2014 επί 12 αυξηµένο κατά 4,81%. 
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3. Η πίστωση που εγγράφεται στον ΚΑΕ για τα έσοδα για την κάλυψη των 

λειτουργικών δαπανών των σχολείων προκύπτει ως γινόµενο της πρώτης τακτικής 

κατανοµής που αποδόθηκε στον ∆ήµο το 2014 επί τέσσερα αυξηµένο κατά 25%. Το ποσό 

αυτό µπορεί να επιµεριστεί στον ΚΑΕ 0614  το οποίο αφορά τις λειτουργικές δαπάνες και 

τον 0615 που αφορά την καταβολή αποζηµίωσης στους σχολικούς τροχονόµους.    

 

4. Οι  πιστώσεις  που εγγράφονται στους ΚΑΕ τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων 

για την καταβολή των προνιακών επιδοµάτων πρέπει να αντιστοιχούν µε την πίστωση του 

2013 µειωµένη κατά 5,85%.   

         

5. Το ύψος της πίστωσης που θα εγγραφεί στον προϋπολογισµό  για ΚΑΠ 

επενδυτικών δαπανών του ∆ήµου, (ΣΑΤΑ), είναι αυτό που προκύπτει ως γινόµενο της 

πρώτης τακτικής κατανοµής του 2014 που αποδόθηκε επί δώδεκα. 

         

6. Στον  προϋπολογισµό που σας παραθέτουµε και στην υποκατηγορία των εσόδων µε  

ΚΑΕ  132 και τίτλο Λοιπές Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις και Έργα  έχουµε  συµπεριλάβει  

όλα τα έργα για τα οποία υπάρχει απόφαση ένταξης τους σε κάποιο  συγχρηµατοδοτούµενο 

πρόγραµµα, π.χ.  ΕΣΠΑ, µε αντίστοιχη χρέωση των εξόδων ,  καθόσον πληρούν την  

προϋπόθεση  που αναφέρεται στην εγκύκλιο για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και η 

οποία είναι η ύπαρξη  απόφασης πράξης ένταξης. Επίσης έχουµε εγγράψει ποσά µόνο για 

τα έργα για τα οποία υπάρχει σχετική πρόβλεψη υλοποίησης κατά το έτος 2015, τυχόν νέες 

εντάξεις θα ενσωµατωθούν στον προϋπολογισµό µε αναµόρφωση.    

 

7. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε 

µισθώµατα ακινήτων υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήµο για το 

χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου – Απριλίου 2014 επί τρία. 

 

8. Οι  πιστώσεις  που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και 

συντηρήσεων σχολικών σχολείων (Κ.Α. Εσόδου 1312), υπολογίζονται στο ύψος των 

ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2014. 
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9. Οι  πιστώσεις  που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν 

την πυροπροστασία, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 

2014. 

 

10. Έσοδα των δήµων που προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 

27 του Ν. 3756/2009,« περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού δηµοσίου προς τους ΟΤΑ 

α΄ βαθµού», εγγράφονται σε ανεπτυγµένη µορφή του ΚΑ 0619 στο σύνολο τους. 

     

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΞΟ∆Α 

 

  Ως προς το σκέλος των εξόδων τα σηµαντικότερα που έχουµε να παραθέσουµε είναι τα 

κάτωθι: 

 

1. Στον προϋπολογισµό κατά κύριο λόγο έχουν προβλεφθεί δαπάνες που είναι 

απαραίτητες για την εύρυθµη καθηµερινή λειτουργία του ∆ήµου, όπως δαπάνες πληρωµής 

προσωπικού, δαπάνες θέρµανσης κτιρίων, κίνησης οχηµάτων, συντηρήσεων κτιρίων, 

υποστήριξης προγραµµάτων, κ.α. 

 

2. Στη κατηγορία 7  των εξόδων  µε τίτλο Επενδύσεις έχουν συµπεριληφθεί όλα τα  

έργα και οι µελέτες που έρχονται ως συνεχιζόµενα από το 2014 καθώς και όπως σας 

αναφέραµε παραπάνω στην ανάλυση των εσόδων όλες οι αντίστοιχες εγγραφές των 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων για τα οποία υπάρχει  απόφαση ένταξης και σχετική 

πρόβλεψη υλοποίησης κατά το τρέχον οικ. έτος. 

   

3.Σύµφωνα µε την   εγκύκλιο του Υπουργείου για την κατάρτιση  του προϋπολογισµού οικ. 

Έτους 2015 υπάρχει πλέον η υποχρέωση της δηµιουργίας πρόβλεψης στον ΚΑΕ 85 για το 

ύψος της µη είσπραξης εισπρακτέων  υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ, ήτοι ΚΑΕ 

εσόδων 32, η οποία πρόβλεψη υπολογίζεται όπως παρακάτω: 

ΑΔΑ: 746ΔΩΞΜ-ΦΕΥ



8 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
  

 

 
 

� Έτος 2013, απαιτήσεις (βεβαιωθέντα ΠΟΕ οµάδα <32> : 4.345.984€ 

� Περίοδος 01/01-31/12/2013 εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (οµάδα εσόδων 32) 

: 850.017,97€ 

� Περίοδος 01/01-31/10/2013 εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (οµάδα εσόδων 32) 

: 760.466,19€ 

� Περίοδος 01/01-30/10/2014 εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (οµάδα εσόδων 32) 

: 793.618,06€ 

� Η διαφορά λοιπόν µεταξύ της είσπραξης του 2013 (760.766,19) και της αντίστοιχης 

του 2014 (790.618,06) είναι 33.154,73 άρα η εκτίµηση για το 2015 θα είναι 

850.017,97+33.154,73=883.169,84. 

� Η πίστωση που έχει εγγραφή στον προϋπολογισµό στον ΚΑΕ 32 έσοδα ΠΟΕ είναι 

ύψους 4.385.765,50 άρα η εισπραξιµότητα του έτους 2014 είναι 

883.169,84/4.385.765,50=20,14% συνεπώς η πρόβλεψη από την µεριά των εξόδων στον 

ΚΑΕ 85 θα είναι ύψους 4.385.765,50*20,14%= 3.502.595,66.  

 

Σε περίπτωση βέβαια  που εντός του έτους 2015 εισπραχθεί ποσό µεγαλύτερο από  

883.169,84 € τότε θα γίνει αναµόρφωση και ο ΚΑΕ 85  θα µειωθεί µε το αντίστοιχο 

υπερβάλλον ποσό είσπραξης . 

 

Σας παραθέτουµε επίσης σε έντυπη µορφή την έκθεση του οικονοµικού 

παρατηρητηρίου και σας γνωρίζουµε ότι έχουµε κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις 

όσο αφορά τις παρατηρήσεις στο κριτήριο 15 σελίδα 7, διαγράφοντας το ποσό που 

προυπολογίστηκε στον ΚΑΕ 1215 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση 

ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων». 

 

Επίσης σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 22 του Υπουργείου Εσωτερικών µε 

αριθµό πρωτοκόλλου 46703/20-11-2013 στην παρ. Ε µε τίτλο Έλεγχος νοµιµότητας σε 

συνάρτηση µε τη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και 

τα οικονοµικά στοιχεία των ΟΤΑ και των νπδδ αυτών που τηρούνται στη βάση 
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δεδοµένων του ΥΠΕΣ, σελίδα 8 παρ.2 τονίζεται ότι: 

«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 στην γνώµη κ.α.    

 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούµε στην αναµόρφωση του 

σχεδίου προϋπολογισµού του ∆ήµου Πολυγύρου για το έτος 2015, σύµφωνα µε τις 

ανωτέρω προσαρµογές και στη συνέχεια να το υποβάλλουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

προς ψήφιση. 

 

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

ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. περί του καθορισµού των ποσοστών κατανοµής των πόρων στις 

∆ηµοτικές Ενότητες 

- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗ∆ 5694/3.2.2011 

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

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

κοινότητες. 

- Την υπ’ αριθ. 2/2014  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής µε την οποία εισηγήθηκε το 

προσχέδιο του προϋπολογισµού στην Οικονοµική Επιτροπή 

- Το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου  
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- την ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών 

για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2013 - 

τροποποίηση της υπ' αριθµ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισµός του 

τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων» 

- την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.22/οικ. 46703/20.11.2013 «Έλεγχος προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 

2014 των δήµων, των περιφερειών και των νοµικών τους προσώπων»  

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

ακολούθησαν την ανάρτηση του προϋπολογισµού στη βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ  

- την αιτιολογική έκθεση του δήµου, 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. Εγκρίνει το κατεπείγον της συζήτησης για τους αναφερόµενους στο ιστορικό της 

παρούσης λόγους (λήξη προθεσµίας κατάρτισης του προϋπολογισµού). 

2. Την κατάρτιση και εισήγηση προς το ∆.Σ. του σχεδίου προϋπολογισµού του ∆ήµου 

Πολυγύρου για το έτος 2015, 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 ΕΣΟ∆Α  

0 Τακτικά 16.495.413,44 

1 Έκτακτα 19.942.340,78 

2 Έσοδα Π.Ο.Ε. 994.666,39 

3 Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από 4.385.765,50 
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 Π.Ο.Ε 

4 Εισπράξεις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων  

και επιστροφές χρηµάτων 

2.566.371,35 

5 Χρηµατικό υπόλοιπο            1.163.645,07 

 ΣΥΝΟΛΟ  45.548.202,53 

 

Κ.Α.  ΕΞΟ∆Α 

6 Λειτουργικές δαπάνες χρήσης    15.547.771,04 € 

7 Επενδύσεις                                   21.577.442,81 € 

8  Πληρωµές Π.Ο.Ε., λοιπές  

        αποδόσεις και προβλέψεις            8.259.067,01 € 

9 Αποθεµατικό                                    163.921,67 € 

           Σύνολο                                   45.548.202,53 € 
 

Β.  Την υποβολή αυτού, µε πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

για τη σχετική ψήφιση του. 

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

 Στην παρούσα απόφαση ψήφισε λευκό ο εκ των συµβούλων Αργύριος Τσινάς 

 

Η  παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  310/ 2014 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  13η  Νοεµβρίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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