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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗ 260/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 18ης «Ειδικής» Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 18:30 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ.
12230/21-12-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει
επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ
ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
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ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Αρχηγός μείζονος
αντιπολίτευσης)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Αρχηγός ελάσσονος
μειοψηφίας)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΑΠΟΝΤΕΣ
ΒΟΣΚΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ
ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ)
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.
ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙ)
ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑ)
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ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ)
ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
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ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
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ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΎΡΓΩΝ)
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
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Αριθμός Απόφασης: 260/2018
ΘΕΜΑ : Έγκριση Προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (πίνακας στοχοθεσίας) του
Δήμου Προσοτσάνης για το οικονομικό έτος 2019.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 μελών ήταν παρόντα τα 19 μέλη – ο
πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο (1Ο ) και μοναδικό θέμα της
ημερησίας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε αρχικά ότι ο προϋπολογισμός
του Δήμου έτους 2019 είναι ισορροπημένος, είναι ένας λογικός προϋπολογισμός, είπε ότι όλοι οι
προμηθευτές είναι πληρωμένοι έως τον μήνα Νοέμβριο, ανέφερε ότι μια θετική εξέλιξη είναι ότι υπάρχει
αύξηση των μισθωμάτων από τα λατομεία και ότι η εισπραξιμότητα από τα βεβαιωμένα με χρηματικούς
καταλόγους τέλη είναι περίπου στο 70%. Τέλος αναφέρθηκε στα ποσά του προϋπολογισμού τα οποία
έχουν ως εξής:
Συγκεντρωτικά ο προϋπολογισμός του έτους 2019 παρουσιάζεται ως εξής :

ΕΣΟΔΑ:
Τακτικά…………………………………………………………………...4.140.927,00 ευρώ
Έκτακτα…………………………………………………………………. 4.852.481,18 ευρώ
Έσοδα Παρελθόντων Οικ. ετών……………………………... 336.000,00 ευρώ
Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ…….2.653.220,40 ευρώ
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων…………. .1.351.650,00 ευρώ
Χρηματικό Υπόλοιπο ………………………………………….. 1.733.471,85 ευρώ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ………………..

15.067.750,43 ευρώ

ΕΞΟΔΑ:
Γενικά Έξοδα…………………………………………………… 5.862.470,33 ευρώ
Επενδύσεις……………………………………………………………… 5.235.030,41 ευρώ
Πληρωμές ΠΟΕ Αποδόσεις και Προβλέψεις….…….

3.891.177,67 ευρώ

Αποθεματικό……………………………………………………....

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ…………….

79.072,02 ευρώ

15.067.750,43 ευρώ

Στην συνέχεια τέθηκαν υπόψη του δημοτικού συμβουλίου οι παρακάτω νομικές διατάξεις οι
οποίες έχουν ως 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
2
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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.
4.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, 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, 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 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, 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 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.
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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)………………………….
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 ΚΥΑ 29530/25.07.2014 (ΦΕΚ 2059/29.07.2014 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».
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. 2/2018 απόφαση
για το προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή.
Στην συνέχεια η οικονομική 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 Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 159/2018 απόφαση περί «Σύνταξη Προϋπολογισμού του
Δήμου Προσοτσάνης οικονομικού έτους 2019»
Κατόπιν έγινε γνωστό στο σώμα το σχέδιο Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού
έτους 2019, που αποτελείται από τους πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου και του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου αυτού ,όπως συμπληρώθηκαν με βάση τις εκτιμήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και είδε
 την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
 Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013
 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 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
 την Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011
 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.
 Την υπ΄αριθμ. 208/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης για το τεχνικό
πρόγραμμα του Δήμου Προσοτσάνης.
 Την υπ’ αριθ. 2/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο
του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή
 Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 όπως καταρτίστηκε με την αριθ. 159/2018
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
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- την ΚΥΑ οικ.38347/25.07.2018 με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του
προϋπολογισμού







Το άρθρο 266 & 267 Ν.3852/2010)
Την εγκύκλιο (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.22/οικ. 46703/20.11.2013)
Την εγκύκλιο (ΥΠ. ΕΣ. εγκ.53/οικ.45226/20.11.2014)
το άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α' 114). (παρ 6 άρθρο 77 Ν. 4172/2013)
το Ολοκληρωμένο πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και του ΝΠΔΔ οικονομικού έτους 2019.
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση η οποία υπάρχει αναλυτικά καταγεγραμμένη στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Παρακάτω παρατίθενται περιληπτικά ορισμένες απόψεις των μελών του Δ.Σ.:
Ο Επικεφαλής της Μείζονος αντιπολίτευσης κύριος Αθανασιάδης Θεόδωρος ανέφερε ότι η
εισηγητική έκθεση έπρεπε να είναι πιο αναλυτική, θα έπρεπε να μειωθούν τα κόστη π.χ. στον ηλεκτρισμό,
ότι στην Υπηρεσία Άρδευσης η ψαλίδα είναι μεγάλη και τέλος είπε ότι η παράταξη του ψηφίζει παρών.
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Σμολοκτός Νικόλαος, Δ.Σ. της μείζονος αντιπολίτευσης, ο οποίος
ανέφερε ότι ο περσινός προϋπολογισμός είναι ίδιος με τον φετινό, ότι στον κοινωνικό τομέα του
προϋπολογισμού δεν έχει γίνει τίποτα, ότι η εισηγητική έκθεση είναι μόνο αριθμοί και ότι ο
προϋπολογισμός είναι μη εφαρμόσιμος, μη εκτελέσιμος και ότι έπρεπε να στηθεί καλύτερα.
Ο κ. Χατζηκυριακίδης Σαράντης, Δ.Σ. της μείζονος αντιπολίτευσης, πήρε τον λόγο και αναφέρθηκε
ότι δεν υπάρχουν έσοδα από την Ανακύκλωση, ρώτησε γιατί δεν έχει πληρωθεί το χρέος προς το ΚΤΕΛ
μετά από τόσα χρόνια και τέλος είπε ότι τα χωριά έχουν ανάγκη από μικρές παρεμβάσεις.
O Δήμαρχος Λύσσελης Άγγελος είπε ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού είναι σύμφωνα με το
Υπουργείο. Επίσης ανέφερε ότι έχουν γίνει πολλά έργα στον Δήμο μας που θα επιφέρουν μείωση των
εξόδων στις Ανταποδοτικές Υπηρεσίες, όπως τα νέα Δίκτυα Ύδρευσης Πετρούσας, Χαριτωμένης, Πύργων
και έπονται και άλλα. Στην Άρδευση ο σχεδιασμός μας είναι μέσα στο 2019 οι γεωτρήσεις να περάσουν
στα χέρια των αγροτών και τέλος αναφέρθηκε στα έσοδα της ανακύκλωσης προς απάντηση στην ερώτηση
του κ. Χατζηκυριακίδη ότι τα έσοδα 20 ευρώ είναι από τις ηλεκτρικές συσκευές και τα έσοδα από την
ανακύκλωση τα παίρνουμε μέσω της ΔΙΑΜΑΘ. Τελειώνοντας είπε ότι η Κοινωνική Πολιτική του Δήμου μας
είναι εξαιρετική.
Οι παριστάμενοι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων, όλοι οι Δ.Σ της
πλειοψηφίας καθώς και ο κ. Φατράλης Βασίλειος, αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης
υπερψήφισαν τον Προϋπολογισμό και το ΟΠΔ του Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2019.
Μετά τα ανωτέρω το Δ.Σ.:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κυρίων Αθανασιάδη Θεόδωρου , Χατζηκυριακίδη
Σαράντη, Σμολοκτού Νικολάου, Αναστασιάδη Ηλία, Στεργίου Οδυσσέα οι οποίοι ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ».

Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου Προσοτσάνης έτους 2019, όπως εμφανίζεται στο
επισυναπτόμενο σχέδιο Προϋπολογισμού και την εισηγητική έκθεση αυτού

τα οποία αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Συγκεντρωτικά ο προϋπολογισμός του έτους 2019 παρουσιάζεται ως εξής :
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ΕΣΟΔΑ:
Τακτικά…………………………………………………………………...4.140.927,00 ευρώ
Έκτακτα…………………………………………………………………. 4.852.481,18 ευρώ
Έσοδα Παρελθόντων Οικ. ετών……………………………... 336.000,00 ευρώ
Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ…….2.653.220,40 ευρώ
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων…………. .1.351.650,00 ευρώ
Χρηματικό Υπόλοιπο ………………………………………….. 1.733.471,85 ευρώ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ………………..

15.067.750,43 ευρώ

ΕΞΟΔΑ:
Γενικά Έξοδα…………………………………………………… 5.862.470,33 ευρώ
Επενδύσεις……………………………………………………………… 5.235.030,41 ευρώ
Πληρωμές ΠΟΕ Αποδόσεις και Προβλέψεις….…….

3.891.177,67 ευρώ

Αποθεματικό……………………………………………………....

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ…………….

79.072,02 ευρώ

15.067.750,43 ευρώ

Β. Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2019 που αποτελείται από
τους πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου αυτού ,όπως
συμπληρώθηκαν με βάση τις εκτιμήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 260/2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης
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