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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
ης

27 /11/2020 της 5ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Σήµερα, ηµέρα Παρασκευή 27 Νοεµβρίου 2020

και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε η Εκτελεστική

Επιτροπή του ∆ήµου ∆ιονύσου, στον Άγ. Στέφανο, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, στη διεύθυνση Λ.Λ. Μαραθώνος
29 & Αθανασίου ∆ιάκου 1 τ.κ. 14565, µετά από την υπ’ αριθ. 29557/23-11-2020 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου της κου Καλαφατέλη Ιωάννη, που δηµοσιεύτηκε και κοινοποιήθηκε σε κάθε µέλος της χωριστά
(Ν.3852/2010 άρθρ. 62), µε θέµατα συζήτησης:

1. «Τρέχοντα θέµατα.»
2. «Τεχνικό πρόγραµµα ο.ε. 2021 του ∆ήµου».
3. «Προϋπολογισµός ∆ήµου ο.ε. 2021».
∆ιαπιστώθηκε απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (8) µελών παρευρέθηκαν όλοι:
1. Καλαφατέλης Ιωάννης, ∆ήµαρχος
2. Κριεµάδης Στέφανος Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & ∆ηµοτικών Έργων
3. Τσουδερός Ιωάννης, Αντιδήµαρχος Οικονοµικών & ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
4. Παπαβασιλείου Χρηστος, Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας & Τοπικών Παρεµβάσεων
5. Καρυστινός Νικόλαος, Αντιδήµαρχος Παιδείας, Αθλητισµού, Πολιτισµού & Κοινωνικής Πολιτικής
6. Λακαφώση Παναγιώτα, Αντιδήµαρχος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
7. Φωτάκης Ιωάννης, Αντιδήµαρχος Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασµού & Υποδοµών
8. Τσεβάς Χρήστος, Αντιδήµαρχος Καθηµερινότητας
Απόντες από τη Συνεδρίαση, ουδείς.
Τα θέµατα µα α/α 2 & 3 προτάθηκαν.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, ∆ιοικητικό Υπάλληλο του ∆ήµου ∆ιονύσου.
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Γ. Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Μιχιώτης Στέφανος.

1. 3ο ΘΕΜΑ: «Προϋπολογισµός ∆ήµου ο.ε. 2021».

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης, έθεσε υπόψη της επιτροπής
την εισήγηση του θέµατος, η οποία είχε ως εξής:
Σύµφωνα µε τις παρ.3-6 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
189 του Ν.4555/18:
«3. Κάθε έτος το δηµοτικό συµβούλιο, µε απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο συµβούλιο
κάθε κοινότητας µε µόνιµο πληθυσµό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και στους προέδρους
κοινοτήτων µε µόνιµο πληθυσµό έως τριακόσιους (300) κατοίκους, έως το τέλος Ιουνίου,
καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισµού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόµενο
οικονοµικό έτος.
4. Ο πρόεδρος κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων ή το συµβούλιο κοινότητας άνω των
τριακοσίων (300) κατοίκων καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας, το
οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε, σύµφωνα µε την
παράγραφο 3. Το σχέδιο, συνοδευόµενο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην οικονοµική
επιτροπή έως την 20η Ιουλίου και, σε περίπτωση µη κατάρτισης ή µη εµπρόθεσµης υποβολής του
από την κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων καταρτίζεται από αυτήν. Οι υπηρεσίες
του δήµου παρέχουν κάθε αναγκαία υποστήριξη στο συµβούλιο ή τον πρόεδρο της κοινότητας
για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας.
5. 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 τη γνώµη της επιτροπής διαβούλευσης του
άρθρου 76 του ν. 3852/2010. Η µη διατύπωση γνώµης επί του προϋπολογισµού από την
επιτροπή διαβούλευσης, δεν κωλύει τη σύνταξη του προσχεδίου αυτού από την εκτελεστική
επιτροπή. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στην οικονοµική
επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.
Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευ σης διατυπώνουν τη γνώµη τους, µόνο κατά
το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για
όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν.
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6. Η οικονοµική επιτροπή, έως την 20η Σεπτεµβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η
εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων κάθε κοινότητας και
ειδικότερα αν:
α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει
καθοριστεί από το δηµοτικό συµβούλιο για κάθε κοινότητα,
β) οι δαπάνες αφορούν τις αρµοδιότητες που έχουν µεταβιβαστεί από το δηµοτικό συµβούλιο στις
κοινότητες,
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 ανάλογα και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισµού.
Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις
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 (Α' 18), 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 εκάστου 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

προϋπολογισµού.»

οι

τυχόν

προσαρµογές

που

επήλθαν

στο

σχέδιο

του
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Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 210 του Ν.4555/18 οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από την
επόµενη αυτοδιοικητική περίοδο, η οποία κατά την παρ.4γ του άρθρου 9 του Ν.3852/10, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 του Ν.4555/18, ξεκινάει την 1η Σεπτεµβρίου 2019.

Σύµφωνα µε την περιπτ. δ’ 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.

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.

Κατόπιν των ανωτέρω σας παραθέτω το προσχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου και
σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά.

Ακολούθησε συζήτηση και αξιολόγηση των προτάσεων του ∆ηµάρχου.
Στη συνέχεια η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:


την εισήγηση του προέδρου,



τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 189
του Ν.4555/18,



την παρ.2 του άρθρου 210 του Ν.4555/18

•

την παρ.3 του άρθρου 76 & την περιπτ. δ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/10

•

τις τοποθετήσεις των µελών της

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισµού οικονοµικού
Έτους 2021, όπως εµφανίζεται στα συνηµµένα έγγραφα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
τµήµα της παρούσας και περιληπτικά αποτυπώνεται παρακάτω:
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟ∆Α

ΕΞΟ∆Α
Οικ. έτος
2021

Οικ. έτος 2021
Κωδικός

Περιγραφή

Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

11,231,386.02

11,231,386.02

25,519,216.82

25,519,216.82

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

17,073,986.47

17,073,986.47

20,624,078.15

20,624,078.15

2

ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

3,124,413.39

3,124,413.39

11,021,320.54

11,021,320.54

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

8,964,357.64

8,964,357.64

257,211.96

257,211.96

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

4,182,578.66

4,182,578.66

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

12,845,105.29

12,845,105.29

57,421,827.47

57,421,827.47

57,421,827.47

57,421,827.47

Γενικά Σύνολα:

Γενικά
Σύνολα:

Η παρούσα απόφαση της Ε.Ε. έλαβε τον αριθµό 4/2020.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Κριεµάδης Στέφανος
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2. Τσουδερός Ιωάννης
3. Καρυστινός Νικόλαος
4. Παπαβασιλείου Χρήστος
5. Λακαφώση Παναγιώτα

ΑΔΑ: 6Ζ75Ω93-ΛΥ1

6. Φωτάκης Ιωάννης
7. Τσεβάς Χρήστος

