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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                              
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                       
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                
                                                                                                  ΑΡΙΘ.  ΑΠΟΦ: 402/2018

Απόσπασμα από το πρακτικό της 22ης (ειδικής)  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου,
έτους 2018

   

Θέμα:   ΄Εγκριση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2019,  κατ' 
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  την 15η  του  μηνός Νοεμβρίου   έτους 2018,
ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  17:00  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  ύστερα  από  την  με  αριθμό  πρωτ.
21562/9-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου ,
κατά τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και
67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Παρουσία του Δημάρχου κ. Νικολάου Σαράντη και παρούσης της  υπαλλήλου του
Δήμου  Αικατερίνης Πατρελάκη, διαπιστώθηκε από τον  κ.  Πρόεδρο πως υπήρχε
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών παραβρέθηκαν
είκοσι εννέα (29) μέλη και απόντα δώδεκα (12), ονομαστικά οι :

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ
    1.   ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.) 1.  ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

    2.   ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.  ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

    3.   ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.  ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
    4.   ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4.  ΚΛΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
    5.   ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ 5.  ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
    6.   ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6.  ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
    7.   ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7.  ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
    8.   ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8.  ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    9.   ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 9.  ΠΑΪΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  10.   ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 10. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
  11.   ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ-ΞΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 11.ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
  12.   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 12. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
  13.   ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ-ΓΕΝΤΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
  14.   ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  15.   ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
  16.   ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  17.   ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  18.   ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ

  19.   ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  20.   ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα
  21.   ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
  22.   ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  κ. ΝΙΚΟΥ 

ΣΑΡΑΝΤΗ  23.   ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

  24.   ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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  25.   ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΕΖΟΥΛΑ

  26.   ΖΑΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  27.  ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  28.  ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Γραμματέας Δ.Σ.)

   29.  ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

  

Απόντες  απ'  τη  συνεδρίαση  ήταν  και  οι  Πρόεδροι  των  δύο  Δημοτικών  Κοινοτήτων,  δηλ.  ο  Πρόεδρος  της
Δημ.Κοινότητας Αγίων Αναργύρων κ. Παπακώστας Ευθύμιος και η Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας Καματερού κ.
Ζάγκα Ελένη.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Γεν.Γραμματέας του Δήμου κ. Δ.Σπηλιοπούλου και η Δ/ντρια Οικον.Υπηρεσιών
κ. Ε.Καλτσά.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 22ης (ειδικής)   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αγίων Αναργύρων – Καματερού έτους 2018,  και εισηγήθηκε τη συζήτηση του με αρ. 1 
θέματος της ημερήσιας διάταξης,  που αφορά:    ΄Εγκριση προϋπολογισμού Δήμου 
οικονομικού έτους 2019,  κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 77 του
Ν.4172/2013.

      

Ο  κ.  Πρόεδρος,  ανέγνωσε  τη  σχετική  εισήγηση  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  του
Δήμου, η οποία αναγράφει τα εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, ορίζονται τα εξής: 

«1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε
έτους,  μετά  από  γνώμη  της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων  Ελλάδας,  παρέχονται  οδηγίες  για  την
κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο
σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να
καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που
εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών.

2.Ο  προϋπολογισμός  καταρτίζεται  με  βάση τις  οδηγίες  που  παρέχονται  ετησίως  με  την  κοινή
απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών  και  Εσωτερικών  της  προηγούμενης  παραγράφου  και
κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος
εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.

3.Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο συμβούλιο κάθε
δημοτικής  ή  τοπικής  κοινότητας  έως  το  τέλος  Ιουνίου,  καθορίζει  το  ανώτατο  ύψος  του
προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος.

Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων
της  κοινότητας,  το  οποίο  δεν  επιτρέπεται  να  υπερβαίνει  το  ανώτατο  ποσό  που  καθορίστηκε
σύμφωνα  με  το  προηγούμενο  εδάφιο.  Το  σχέδιο,  συνοδευμένο  από  αιτιολογική  έκθεση,
αποστέλλεται στην οικονομική επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου και σε περίπτωση μη κατάρτισης ή
εμπρόθεσμης  υποβολής  του  από  την  κοινότητα,  το  σχέδιο  του  προϋπολογισμού  εξόδων
καταρτίζεται από αυτήν.

4.Κατά  το  ίδιο  χρονικό διάστημα και  εντός  της  οριζόμενης  ως άνω προθεσμίας,  η  εκτελεστική
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επιτροπή,  στο πλαίσιο  των αρμοδιοτήτων  της  που αφορούν την  προετοιμασία  κατάρτισης  του
προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του
προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών
του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν
καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.

Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το
στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες
αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.

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  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.

6.Το  δημοτικό  συμβούλιο,  έως  τη  15η  Νοεμβρίου,  ψηφίζει  τον  προϋπολογισμό  και  το
Ολοκληρωμένο  Πλαίσιο  Δράσης  που  προβλέπεται  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  του  ν.
4111/2013, σε μία ειδική γι' αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε
κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του
προϋπολογισμού  που  αποστέλλεται  σε  έντυπη  μορφή  αποτελούν  η  αιτιολογική  έκθεση  της
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οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των
φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συμμόρφωση
του δήμου με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.

Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού, καθώς
και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται
στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή ο
προϋπολογισμός, όπως διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ως αποτέλεσμα
αναμορφώσεων.

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και
άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο
άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α' 114).

7.Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν καταρτιστούν και
δεν  υποβληθούν,  όπως  προβλέπεται  στην  προηγούμενη  παράγραφο,  ή  αν  ο  πρόεδρος  του
δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το
συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ.
στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση
που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή
και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από
αιτιολογημένη  εισήγηση  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Υπουργείου
Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου
της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ),
πλην των προνοιακών επιδομάτων: α) για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και
του  επικυρωμένου  προϋπολογισμού  στην  ηλεκτρονική  βάση  δεδομένων  που  τηρείται  στο
Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο
στην αρμόδια, για την εποπτεία του δήμου, Αρχή και β) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης
προϋπολογισμού,  κατά  παρέκκλιση  των  οδηγιών  της  κοινής  υπουργικής  απόφασης  της
παραγράφου 1.

9. Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α' 87), οι παράγραφοι
1, 2, 3 και 4 του άρθρου 159 και η παρ. 4 του άρθρου 175 του ν. 3463/ 2006 (Α' 114), καθώς και
κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα που
ορίζονται με το παρόν.»

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος
Β’) 
«3.Για  τον  προσδιορισμό  του  ύψους  των  εσόδων  και  των  εξόδων  λαμβάνονται  υπ'  όψη  τα
διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα, για μεν τα έσοδα
τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.»

Η  Eκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 1/2018  απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο του
προϋπολογισμού και το Τεχνικό Πρόγραμμα στην Οικονομική Επιτροπή κατά την περιπτ. δ’ του
άρθρου 63 του Ν.3852/2010, εφόσον δεν υπάρχει επιτροπή διαβούλευσης

Η  Oικονομική  Επιτροπή λαμβάνοντας  όλα  τα  παραπάνω υπόψη  συνέταξε  σύμφωνα  με  την
περίπτ. α’ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο και υπέβαλλε
στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας  με την υπ’ αριθ. 253/2018 απόφασή της.
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Το  Παρατηρητήριο  Οικονομικής Αυτοτέλειας   των ΟΤΑ διατύπωσε τη γνώμη  του επί του
σχεδίου του πρ.σμού η οποία διαβιβάστηκε με  το  724/26-10-2018   έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών. 

Εν συνεχεία η Οικονομική Επιτροπή με την αρ. 326/2018 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο το διαμορφωμένο σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 κατ΄ εφαρμογήν  των
διατάξεων της παρ. 5 του αρ. 77  του Ν. 4172/2013 . 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
 έχοντας υπόψη:

 -  τις διατάξεις  των άρθρων  76, 77, 189 του Νόμου 4555/2018 ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”.
- την αρ. 1/2018  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
-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 αριθ.πρωτ.  44660/28-8-2018    έγγραφο του ΥΠΕΣ  περί ενσωμάτωσης του σχεδίου του
προϋπολογισμού των ΟΤΑ στη διαδικτυακή βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών

  -την με  αρ.πρωτ.   ΚΥΑ 38347/27-6-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά µε την  παροχή
οδηγιών για την κατάρτιση Π/Υ έτους 2019  των ∆ήµων.

   - Την με αρ. 253/2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται το
   προσχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2019
   - την  γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας   των ΟΤΑ επί του σχεδίου του
   πρ.σμού η οποία διαβιβάστηκε με  το αρ. 724/26-10-2018  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
   - την με αρ. 326/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία
    διαμορφώθηκε το σχέδιο πρ.σμού σύμφωνα με την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 
    Αυτοτέλειας
            

καλείται να:

Α. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό  του έτους 2019  όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Β. Υποβάλλει το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα
στον Ελεγκτή Νομιμότητας εντός δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο. 

Γ. Να αναρτηθεί  συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου και να
δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν
υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος.

Δ. Η  παρούσα  απόφαση  να  αναρτηθεί  με  βάση  το  άρθρο  2,  παρ  4,  του  ν.  3861/2010  στο
«πρόγραμμα διαύγεια»,  διαφορετικά δεν εκτελείται.

Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε το Σώμα να πάρει σχετική απόφαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρό του, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα 
παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση
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Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό  του έτους 2019  όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο
κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Β. Υποβάλλει  το  κείμενο  του  προϋπολογισμού  με  τα  επισυναπτόμενα  έγγραφα  και
παραρτήματα  στον Ελεγκτή Νομιμότητας εντός δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο. 

Γ. Να αναρτηθεί συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου
και να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή,
εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο
δήμος.

Δ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 στο
«πρόγραμμα διαύγεια»,  διαφορετικά δεν εκτελείται.

Μειοψηφούν οι Δ.Σ. των παρατάξεων: “Αλληλεγγύη” κ.κ. Κομματάς Γ.,Καλαράς Π.,Μπιζά Αφρ.,
Καράλης Αντ.,Στίγκα Μ.,Παπαδήμας Χρ.,”Λαϊκή Συσπείρωση” κ.κ. Ζάχαρη Β.,Σκολαρίκος Θ. Και
“Ανυπότακτη Πόλη” κ. Νϊκα Γ.

               Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 402/2018.

                Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

   
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
                                       

                                                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                    

  ΣΩΤΗΡΙΟΣ  ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ


