ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ
ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ
AΠΟΠΑΜΑ
Από το πρακτικό της 25ης
υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Νεστορίου
Αριθ. Απόφασης :
205/2014
Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου
ΘΕΜΑ:
Νεστορίου και ετησίου προγράμματος δράσης, έτους
2015.
το Νεστόριο, σήμερα 21 του μηνός Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 18.00 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Νεστορίου, συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με
αριθ. πρωτ: 8172/17-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87/7.6.2010).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά
(7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και ονομαστικά οι:
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Δημήτριος
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Παρών στη συνεδρίαση είναι και ο προϊστάμενος των Δ/κών – Οικ/κών
υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου, κ. Απόστολος Σάσκηνας, για την τήρηση των
πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Δήμαρχος κ. Πασχάλης Γκέτσιος, ως
Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, πρότεινε να συζητηθεί το 5ο θέμα (4ο
της ημερήσιας διάταξης) με τίτλο «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του
Δήμου Νεστορίου και ετησίου προγράμματος δράσης, έτους 2015» και
έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τα εξής:
την 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.
ύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 και ιδίως στην παράγραφο 5, η
οικονομική επιτροπή, 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 κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες
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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.
ε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που
αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των
έργων και των υπηρεσιών τους.
Η οικονομική επιτροπή, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του
προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο
Τπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής
Αυτοτέλειας των Ο.Σ.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 Τπουργούς 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 Τπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
τη 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.
Σο Τπουργείο 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 και υποχρεωτικά
συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Τπουργείου
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 Τπουργείου Εσωτερικών.
ύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 της ΚΤΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΥΕΚ
141/09.02.2011 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. υνεπώς εφόσον, όπως στην περίπτωση του
Δήμου μας δεν μεταβιβάστηκαν τέτοιες αρμοδιότητες δεν απαιτούνται
οι διαδικασίες του άρθρου 86 του ν. 3852/10.
την 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.
Επισημαίνουμε ότι στον ορεινό Δήμο μας ο οποίος δεν ξεπερνά τις 3.463
κατοίκους δεν υπάρχει Επιτροπή Διαβούλευσης.
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Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
η Εκτελεστική Επιτροπή:
δ) υγκεντρώνει 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. 15/2014 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 Νεστορίου για το έτος 2015 και στη
συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό υμβούλιο 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
- Σο 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 (ΥΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’)
απόφαση του ΤΠ.Ε.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής
των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες
- την Αποφ. ΤΠΕΑΗΔ 5694/3.2.2011
- την υπ’ αριθ. 74449/29.12.2010 (ΥΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’)
απόφαση του ΤΠ.Ε.Α&Η.Δ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις
δημοτικές και τοπικές κοινότητες.
- Σην υπ’ αριθ. 15/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία
εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ΕΠΔ στην Οικονομική
Επιτροπή
- Σο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου
- την υπ’ αριθμ. 29530/25-7-2014 Κ.Τ.Α. για <<παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση του προϋπ/σμού των Δήμων, οικον. έτους 2015>>
- Σην γνώμη του Παρατηρητηρίου
ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ

ΟΜΟΥΩΝΑ

Α. Σην κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου για το
έτος 2015, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, με
πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό υμβούλιο για τη σχετική
ψήφιση του.
Β. Σην κατάρτιση του ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου Νεστορίου για
το έτος 2015, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, στο
Δημοτικό υμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 205/2014
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΦΑΛΗ ΓΚΕΣΙΟ

Σελίδα 4 από 4

ΣΑ ΜΕΛΗ

