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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθ.Αποφ.: 02/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 02/25 – 08 - 2018 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
ΘΕΜΑ: Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019.
Στη Λίμνη, σήμερα, Σάββατο 25 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό
Κατάστημα (Δημαρχείο Λίμνης) του Δήμου

Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Μαντουδίου –
Λίμνης – Αγίας Άννας,

ύστερα από την με αρ. πρωτ.: 6523/20-08-2018

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,
σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τεσσάρων (4) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:

1.
2.
3.
4.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Καλυβιώτης Χρήστος, Πρόεδρος/Δήμαρχος
Κατσούρας Δημήτριος, Μέλος/Αντιδήμαρχος
Γεωργάκαινα Ελένη, Μέλος/Αντιδήμαρχος
Χαλιούλιας Ιωάννης, Μέλος/Αντιδήμαρχος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ουδείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαθά Αθηνά, Δημοτική υπάλληλος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με τις παρ.3-5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013:
«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
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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 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
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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.»
Επίσης, 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 και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την
οικονομική επιτροπή.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.»
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.
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Κατόπιν των ανωτέρω σας παραθέτω το προσχέδιο του προϋπολογισμού του
Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της


την εισήγηση του προέδρου,



το άρθρο 64 του ν.4270/14, τις παρ.3-5 του άρθρου 77 του ν.4172/2013,
την παρ.3 του άρθρου 76 & τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του
ν.3852/10



την ΚΥΑ οικ.38347/25-07-2018 (ΦΕΚ 3086/Β/27-07-2018), με την οποία
παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εισηγείται

στην

Οικονομική

Επιτροπή

Ομόφωνα
το

προσχέδιο

του

προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2019, όπως εμφανίζεται στα συνημμένα έγγραφα, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 02/2018.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ

Χρήστος Καλυβιώτης

ΜΕΛΗ

Δημήτριος Κατσούρας
Ελένη Γεωργάκαινα
Ιωάννης Χαλιούλιας

Η Γραμματέας - Πρακτικογράφος
Αθηνά Μαθά
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
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