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    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης αρίθμ. 22/2014  της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Αλμωπίας 
Αριθ.Απόφ : 184/2014 Θέμα: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου 

Αλμωπίας έτους 2015 

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 29 Αυγούστου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 
14.30΄ συνεδρίασε η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του 
Δημάρχου με αριθμό 23632/22-08-2014που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το 
άρθρο 75 του ν.3852/10.  
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 
επτά(7) μελών ήταν παρόντα πέντε (5), δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πασόης Δημήτριος      - Πρόεδρος 1. Ζιάκα-Βαλιανάτου Μαρία-
Κων/να -Αντιπρόεδρος 

2. Τσαβδάρης Αναστάσιος 2. Ιωαννίδης Ιωάννης 
3. Αποστολίδης Νικόλαος 3.  
4. Παρούτογλου Νικόλαος 4.  
5. Σπρίτος Χρήστος  

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι  του Δήμου Αλμωπίας, Τουλουμτζή 
Παναγιώτα, για την τήρηση των Πρακτικών , η Δ/ντρια της Δ/νσης Οικονομικών, 
Τοπ.Αναπ., Κοιν/κης Προστασίας & Πολ/κης Ανάπτυξης και ο υπάλληλος του τμήματος 
Οικ.Υπηρεσιών κ.Χατζηαναγνώστου Νικόλαος. 

 

Ο Πρόεδρος  της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 04ο  θέμα  
ημερήσιας διάταξης είπε τα παρακάτω: 
 

‘’Στην περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις 

αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού του δήμου. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 και ιδίως στην παράγραφο 5, η οικονομική 

επιτροπή έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική 

επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας και 

ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο 

ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική  
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κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το 

δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες 

είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται 

υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και 

εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού. 

Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις 

τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών 

τους. 

Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου 

του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής 

Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με 

βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και 

ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία 

κοινοποιείται στους δήμους, 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 παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 

1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας. 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. 

Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση 

των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο δημοτικό συμβούλιο, το ίδιο το δημοτικό 

συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης 

παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη 

του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ οικ. 29530/25.7.2014 

(ΦΕΚ Β' 2059/29-07-2014) τεύχος Β’ εφόσον έχουν μεταβιβασθεί σε δημοτικές ή τοπικές 

κοινότητες συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή των 

άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του Ν 3852/2010, πριν την έναρξη των παραπάνω 

διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν. 3852 /2010. Συνεπώς 

εφόσον, όπως στην περίπτωση του Δήμου μας δεν μεταβιβάστηκαν τέτοιες 

αρμοδιότητες δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του ν. 3852/10.  

 

Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης 

συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το 

χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού. 

 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην από 

5/2014 απόφασή της σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις της 

παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει η 

Εκτελεστική Επιτροπή. 

 

Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η 

Εκτελεστική Επιτροπή: 

δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της 

προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του 

προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή. 

ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ’ αριθ. 11/2014 

απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ το οποίο και εισηγείται στην 

Οικονομική Επιτροπή. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου 

προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2015 και στη συνέχεια να το 

υποβάλλουμε στο Δημοτικό 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  
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- 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.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές 

Ενότητες 

- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011 

- 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. 

- Την υπ’ αριθ. 11/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το 

προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή 

 

- Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου  

- Την ΚΥΑ29530/25.7.2014 (ΦΕΚ Β' 2059/29-07-2014) με την οποία παρέχονται οδηγίες 

για τη σύνταξη του προϋπολογισμού  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2015, τα 

έσοδα και τα έξοδα του οποίου εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, έχουν ως εξής: 

Κωδικοί 
Αριθμοί 

Έσοδα και εισπράξεις Προϋπολογισμός 
σε ευρώ 

Απολογισμός 
σε ευρώ 

0 Τακτικά Έσοδα 7.540.792,86 0,00
1(πλην 
13) 

Έκτακτα Έσοδα  
(πλην επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις) 

82.367,13 0,00

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 302.366,13 0,00
31 Εισπράξεις από Δάνεια            0,00 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από 

βεβαιωθέντα έσοδα κατά 
παρελθόντα έτη 

 
 

2.490.696,98 

0,00

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, 
Ασφ.Φορέων και Τρίτων 

1.739.100,00 0,00

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους 957.464,42 0,00
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 7.121.521,18 0,00
                       Σύνολο Πόρων 20.234.308,70 0,00
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Κωδικοί 
Αριθμοί 

Έξοδα και πληρωμές Προϋπολογισμός 
σε ευρώ 

Απολογισμός σε 
ευρώ

60 Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

3.004.447,89 0,00

61,62 Αμοιβές και παροχές 
τρίτων 

1.780.346,70 0,00

63,64 Φόροι,Τέλη,Λοιπά γενικά 
έξοδα 

502.037,88 0,00

651 Τοκοχρεολύσια δάνεια 83.229,64 0,00
66 Προμήθειες-Αναλώσεις 

υλικών  
535.782,00 0,00

67,68 Μεταβιβάσεις σε 
τρίτους,Λοιπά έξοδα 

1.644.631,72 0,00

81,83 Επιχορηγούμενες και μη 
πληρωμές υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε 

181.809,03 0,00

82,85 Λοιπές αποδόσεις και 
προβλέψεις 

4.618.253,16 0,00

                             Επενδύσεις 
71 Αγορές 224.642,55 0,00
73 Έργα 7.328.227,70 0,00
74 Μελέτες 56.387,71 0,00
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00 0,00
652 Τοκοχρεολύσια δανείων 

επενδύσεων 
24.512,72 0,00

9111 Αποθεματικό 250.000,00 0,00
         Σύνολο Εξόδων και πληρωμών 20.234.308,70 0,00
 

2. Την υποβολή του σχεδίου της παρούσας απόφασης, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, 

στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του 

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

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 184/2014 
…………………………………………………………………………….. 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Τα Μέλη 

                    Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς 

                                                        ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Αριδαία  29 Αυγούστου 2014 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

 
ΠΑΣΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

    ΔΗΜΑΡΧΟΣ    
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