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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 20ης/11-11-2014 τακτικής 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 4ο: Επικαιροποίηση  σχεδίου  προϋπολογισμού  και  έγκριση  σχεδίου  Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2015.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 11/11/2014, ώρα 11:00 π.μ., 
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την 
με  αριθμό  πρωτοκόλλου  15094/7-11-2014  έγγραφη πρόσκληση  του  Προέδρου  της,  που 
δημοσιεύθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  και  γνωστοποιήθηκε  στα  μέλη  της  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

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

Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος
3. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 4. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος
5. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος 6. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος
7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος
κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  τα  πρακτικά  της  οποίας  τήρησε  ο  δημοτικός  υπάλληλος 
Μπουρνάκας Ιωάννης.

Στη  συνεδρίαση  κλήθηκαν  και  παραβρέθηκαν:  ο  Προϊστάμενος  του  Τμήματος  Οικονομικών 
Υπηρεσιών κ.  Σπανός Ιωάννης και ο Ταμίας του Δήμου Γώγος Γρηγόριος.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:

Θέμα 4ο: Επικαιροποίηση  σχεδίου  προϋπολογισμού  και  έγκριση  σχεδίου  Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2015.

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Σπανός 
Ιωάννης, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, τα εξής:

Με  την  υπ’  αριθμ.  146/2014 απόφασή  μας,  καταρτίσαμε  σχέδιο  προϋπολογισμού  το  οποίο 
ενσωματώθηκε  στη  βάση  δεδομένων  του  στην  ηλεκτρονική  βάση  δεδομένων  που  τηρείται  στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να 
παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση του, με σκοπό 
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την  επίτευξη  ρεαλιστικών  και  ισοσκελισμένων  προϋπολογισμών.  Με  τη  γνώμη  του 
Παρατηρητηρίου,  η  οποία κοινοποιείται  στους  δήμους και  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  παρέχονται  με  τη  σχετική  ΚΥΑ  και  γ)  δεν  ενσωμάτωσαν  το  σχέδιο  του 
προϋπολογισμού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδομένων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Περαιτέρω, 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.

Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο της διατυπωθείσας γνώμης του Παρατηρητηρίου, όπως άλλωστε 
ρητώς αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις (άρθρα 77 παρ. 5 και 78 παρ. 4 ν.4172/2013) δεν είναι 
δεσμευτικό για το οικείο (δημοτικό ή περιφερειακό ή διοικητικό ) συμβούλιο καθότι πρόκειται για 
απλή και όχι σύμφωνη γνώμη κατά τη γραμματική διατύπωση του νόμου και ως εκ τούτου είναι 
δυνατή  η  ψήφιση  και  επικύρωση  π/υ,  στον  οποίο  εγγράφονται  ποσά  διάφορα  αυτών  που 
αναφέρονται στη γνώμη, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες των υπ' 
αριθμ. 30842/2013 και 30844/2013 ΚΥΑ και αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν 
στο σχέδιο του π/υ από την οικονομική επιτροπή ή το συμβούλιο είτε λόγω του χρόνου υποβολής 
του στο  τελευταίο,  είτε  λόγω του περιεχομένου  της  γνώμης  και  των οδηγιών του ΥΠΕΣ ή για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο που στοιχειοθετείται επαρκώς. Η γνώμη υποχρεωτικά κατά νόμο συνοδεύει 
τον π/υ κατά τη ψήφισή του, προκειμένου το περιεχόμενο της να γνωστοποιείται και να αξιολογείται  
από όλα τα μέλη του συμβουλίου. Οι υπηρεσίες του ελέγχου νομιμότητας προβαίνουν στο σχετικό 
έλεγχο  κατά  την  υποβολή  του  ψηφισθέντος  π/υ  και  σε  περίπτωση  που  διαπιστώσουν  ότι  δεν 
τηρήθηκε  η  ως  άνω  τυπική  διαδικασία,  τότε  ο  π/υ  πρέπει  να  αναπεμφθεί  για  την  τήρηση  της 
διαδικασίας αυτής.

Το Παρατηρητήριο εξέφρασε τη Γνώμη του, σχετικά με το σχέδιο του προϋπολογισμού του δήμου 
μας. Επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών παρείχε σχετικές  οδηγίες. Από τα παραπάνω επήλθαν οι 
κάτωθι  προσαρμογές  στο  σχέδιο  του  προϋπολογισμού  του  δήμου,  σύμφωνα  με  την  αιτιολογική 
έκθεση η οποία επισυνάπτεται.

Λαμβάνοντας  υπόψη  όλα  τα  παραπάνω  πρέπει  να  προβούμε  στην  αναμόρφωση  του  σχεδίου 
προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς για το έτος 2014, σύμφωνα με τις προσαρμογές που αναφέρονται 
στο  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  1365/2/10/2014  έγγραφο  του  Παρατηρητηρίου  Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με θέμα:  «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των  
Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»  και 
στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 
Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ.  Καλαγιάς Γρηγόριος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος δήλωσαν τα εξής: 
«Καταψηφίζουμε διότι δεν υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος, πριν τη συνεδρίαση, για να μελετήσουν τα  
στοιχεία  του  προϋπολογισμου  και  θα  τοποθετηθούν  εκτενέστερα  επί  του  θέματος  στην  Ειδική  
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου».
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
- τις διατάξεις της παρ.1α’ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
- τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013,
- τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει,
- τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010,
- τις διατάξεις των παρ.1 έως 3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,
- την υπ’ αριθμ. 5694/3.2.2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.,
- την υπ’ αριθμ.  7/2014 απόφαση της  Εκτελεστικής  Επιτροπής με την οποία εισηγείται  στο Δημοτικό 

Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς,
- την υπ’ αριθμ. 8/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε στην Οικονομική 

Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ.,
- την ΚΥΑ 29530/25.07.2014 (ΦΕΚ 2059/29.07.2014 τεύχος Β’): «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του  

προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253)  
απόφασης.»  με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2015,

- την υπ’ αριθμ.147/2014 απόφασή της με την οποία συντάχθηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο 
αποστάλθηκε  για  ενσωμάτωση  στην  ηλεκτρονική  βάση  δεδομένων  που  τηρείται  στο  Υπουργείο 
Εσωτερικών,

- το με αριθμό πρωτοκόλλου 1365/2/10/2014 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των 
Ο.Τ.Α. με θέμα: «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου  
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»  και τις οδηγίες του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που ακολούθησαν την ανάρτηση του προϋπολογισμού στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ,

- την αιτιολογική έκθεση του δήμου, στην οποία παρουσιάζονται οι προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο 
του προϋπολογισμού έπειτα από την ανωτέρω Γνώμη του Παρατηρητηρίου,

- την αρνητική ψήφο των μελών της μειοψηφίας κ.κ. Καλαγιά Γρηγόριου και Τριανταφύλλου Αθανάσιου,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του 
Δήμου  Αγιάς  για  το  έτος  2015,  όπως  εμφανίζονται  στο  συνημμένο  σχέδιο  το  οποίο  αποτελεί 
αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας  απόφασης  και  όπως  διαμορφώθηκε  μετά  την  με  αριθμό 
πρωτοκόλλου 1365/2/10/2014 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., 
τις  οδηγίες  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  την  αιτιολογική  έκθεση  του  δήμου,  που  επίσης 
συνοδεύουν  υποχρεωτικά  την  παρούσα  και  την  υποβολή  αυτού,  με  πλήρη  αιτιολόγηση  κάθε 
εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.

Μειοψήφισαν  οι  κ.κ.  Καλαγιάς  Γρηγόριος  και  Τριανταφύλλου  Αθανάσιος  για  τος  λόγους  που 
αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 192/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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