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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                              
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         163/2011

        

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 20ης/ 27-12-2011

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 2ο : Σύνταξη  σχεδίου προϋπολογισμού  εσόδων-εξόδων  οικονομικού 
έτους 2012 και ετησίου προγράμματος δράσης 2012.

Στο  Δημαρχείο  Αγιάς,  σήμερα  Τρίτη  27  Δεκεμβρίου  2011,  ώρα  7:30μμ., 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή,   μετά από την  19843-
22/12/2011  έγγραφη πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με 
αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία,  καθώς σε σύνολο  επτά (7) 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: 

Παρόντες Απόντες
Γκουντάρας Αντώνης - Πρόεδρος Βατζιάς Αντίγονος - Μέλος
Πατσάς Κυριάκος  - Αντιπρόεδρος που δεν προσήλθε αν και
Βασίλειος Λέτσιος – Αναπληρωματικό Μέλος κλήθηκε νόμιμα
Μπελιάς Αντώνιος - Μέλος
Μαυρογιάννης Αντώνιος  - Μέλος
Συρακούλης Γεώργιος – Μέλος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός 
υπάλληλος Μπουρνάκας Γιάννης.

Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκε  και  παραβρέθηκε  ο  Προϊστάμενος  Διεύθυνσης 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος κ. Αντώνης Γκουντάρας για το 2ο  θέμα της Η.Δ. ανέφερε ότι:
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 τις παρ. 1 έως 8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010:
«1.  Για  το  μεσοπρόθεσμο  Προγραμματισμό  των  Δήμων  εκπονείται  πενταετές  
Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα,  το  οποίο  εξειδικεύεται  κατ'  έτος  σε  ετήσιο  Πρόγραμμα  
Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το  
Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό,  
ως παράρτημα. 
2. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις  
τοπικές  και  δημοτικές  κοινότητες,  συμπεριλαμβανομένων  των  έργων  και  των  
υπηρεσιών τους.
3.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  
Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται  
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τα ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές ενότητες. Σε περίπτωση  
που δημοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης, ο προϋπολογισμός του  
συντάσσεται με βάση αυτό.
4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών  
του δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ.  
και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί  
στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο.
5.Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη  
προσχεδίου  του  Ε.Π.Δ.  και  του  προϋπολογισμού,  καθώς  και  οι  διαδικασίες  
διαβούλευσης.
6.Συνοπτική  οικονομική  κατάσταση  του  προϋπολογισμού,  όπως  τελικώς  ψηφίσθηκε  
από το δημοτικό συμβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου  
και δημοσιεύεται 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  
οικείος δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της  
απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.
7.Ο  προϋπολογισμός,  το  ετήσιο  πρόγραμμα  δράσης,  η  εισηγητική  έκθεση  της  
οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την  
επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή  
Νομιμότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον  
προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι  
έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος  
των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού  
έτους,  ο  Ελεγκτής  Νομιμότητας  καλεί  το  δημοτικό  συμβούλιο  να  αναμορφώσει  
κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.
8.Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του  
σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Με απόφαση του  
Υπουργού  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  μετά  από  
γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δημοτική και τοπική  
κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το  
ύψος  αυτής  με  βάση  τον  πληθυσμό.  Υπόλογος  για  τη  διαχείριση  της  πάγιας  
προκαταβολής  είναι  ο  πρόεδρος  του  συμβουλίου  της  δημοτικής  κοινότητας  ή  ο  
πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.»

Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.3 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 εκδόθηκε η υπ’ 
αριθ.74452/29.12.2010  (ΦΕΚ  2044/30.12.2010  τεύχος  Β’)  απόφαση  του 
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.  ενώ η σύσταση πάγιας προκαταβολής στις  δημοτικές  και  τοπικές 
κοινότητες  ορίζεται  με  την  74449/29.12.2010  (ΦΕΚ  2044/30.12.2010  τεύχος  Β’) 
απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.8 του άρθρου 266 του 
Ν.3852/2010.
Σύμφωνα  με  την  παρ.2  του  άρθρου  3  της  ΚΥΑ  οικ.  3966/24.01.2011  (ΦΕΚ 
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.  Συνεπώς  εφόσον,  όπως  στην  περίπτωση  του  Δήμου  μας  δεν 
μεταβιβάστηκαν  τέτοιες  αρμοδιότητες  δεν  απαιτούνται  οι  διαδικασίες  του 
άρθρου 86 του Ν. 3852/10. 
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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 27/12/2012 συνεδρίασή 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  κατά  την  παρ.1  του  άρθρου  3  της  ΚΥΑ  οικ. 
3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’) 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. 
7/2011 απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ το οποίο και 
εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή.

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.»

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, αλλά και την  ΚΥΑ οικ.50698/02.12.2011 
(ΦΕΚ 2832/14.12.2011 τεύχος  Β')  «Οδηγίες  για  την κατάρτιση προϋπολογισμού 
των δήμων, οικονομικού έτους 2012 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 
(ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων 
και κοινοτήτων», πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού και 
του ΕΠΔ του Δήμου Αγιάς για το έτος 2012 και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Ακολούθησε η τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής κου Κυριάκου Πατσά:
«Θα καταψηφίσω το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης  
εκτός  από  τις  πιστώσεις  που  αφορούν  τη  μισθοδοσία  του  προσωπικού  και  τις  
επιχορηγήσεις προς τις Σχολικές Επιτροπές». 

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της  
 την περ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
 τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010,
 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 ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’),
 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,
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 την  υπ’  αριθ.  7/2011  απόφαση  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  με  την  οποία 
εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ στην Οικονομική 
Επιτροπή 

 την ΚΥΑ οικ.50698/02.12.2011 (ΦΕΚ 2832/14.12.2011 τεύχος Β') και
 την τοποθέτηση του κου Κυριάκου Πατσά 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 
του Δήμου  Αγιάς για το έτος  2012,  όπως εμφανίζονται  στο συνημμένο σχέδιο το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού,  
με  πλήρη  αιτιολόγηση  κάθε  εγγραφής,  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  τη  σχετική 
ψήφιση του.

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

Μειοψήφισε οι κ. Πατσάς Κυριάκος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 163/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας


					

