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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
΄΄ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ΄΄
AΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 19ης
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου
Αριθ. Απόφασης :
ΘΕΜΑ

205/2018
Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα
Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου
οικον. έτους 2019

Στο Νεστόριο και στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ``ANNΑΣ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗ΄΄ σήμερα 18ην του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα
19:30 μ.μ. συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νεστορίου,
ύστερα από την με αριθ.πρωτ: 4535/13-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του, που
επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Δ.Κ.Κ. Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (17) μελών
βρέθηκαν παρόντα (11) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ιωάννου Μαρία -Γεωργία Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Μανζούφας Δημήτριος Αντιδήμαρχος
3. Βάρνης Κων/νος
Μέλος
4. Ευαγγέλου Ιωάννης
>>
5. Γάκης Ανδρέας
>>
6. Κυριακού Δημήτριος
>>
7. Λέκκος Κων/νος
>>
8. Καραβασίλης Γεώργιος
>>
9. Σουκαλόπουλος Σπυρίδων
>>
10. Μπαμπούλης Δημήτριος
>>
11. Μπαμπούλη Πηνελόπη
>>

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ανδρεόπουλος Θωμάς Αντιδήμαρχος
2. Ελευθερίου Ιωάννης
Μέλος
3.Τσακάλης Νικόλαος
>>
4.Σταμπουλτζής Θεμελής
>>
5. Μωϋσίδης Κυριάκος
>>
6.Πατηνιώτης Γεώργιος
>>

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ:
ΕΠΑΝΗΛΘΑΝ:
1
2.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κ. Ιωάννου Μαρία - Γεωργία κήρυξε
την έναρξη της τακτικής Συνεδρίασης.
Ο Δήμαρχος κ. Πασχάλης Γκέτσιος προσκλήθηκε αλλά δεν παρίσταται στη
συνεδρίαση.
Παρόντες είναι οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων : Νεστορίου,
Κυψέλης.
Τα Πρακτικά της συνεδρίασης μαγνητοφωνούνται και παράλληλα η δημοτική
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υπάλληλος Κα Γούτσα Αικατερίνη κρατεί και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.
Παρών επίσης για την αναλυτική εισήγηση του προϋπ/σμού είναι ο Ταμίας του
Δήμου κ. Δημητριάδης Ιωάννης.
Η Πρόεδρος για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης << Ψήφιση προϋπολογισμού, του
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους
2019>> θέμα έδωσε τον λόγο στον παρευρισκόμενο ταμία κ. Δημητριάδη Ιωάννη ο οποίος
εισηγούμενος ανέλυσε τα εξής:
Mε το Ν. 4172/2013 και συγκεκριμένα με τα άρθρα 76 έως 79, τροποποιείται η
διαδικασία σύνταξης – ψήφισης και έγκρισης του προϋπ/σμού των Δήμων και των Νομικών
του προσώπων. Συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις διαδικασίες
συνοπτικά:
1ον: Συζήτηση στην Εκτελεστική Επιτροπή των προτάσεων των Υπηρεσιών για τον
προϋπ/σμό και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (προαιρετικά) καθώς και για το Τεχνικό
Πρόγραμμα. Η συζήτηση αυτών των θεμάτων πρέπει να είναι ξεχωριστή ανά τομέα
(προϋπ/σμό, τεχνικό πρόγραμμα, ΕΠΔ), έως πρώτες μέρες Σεπτεμβρίου.
2ον: Η Οικονομική Επιτροπή εξετάζει το προσχέδιο του προϋπ/σμού και μεριμνά
για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπ/σμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που
τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.
3ον: Ο έλεγχος του σχεδίου προϋπ/σμού από το ``Παρατηρητήριο΄΄ και η
διατύπωση γνώμης επ αυτού, καθώς και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, για την
ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπ/σμού, θα πρέπει να έχουν αποσταλεί οι
παρατηρήσεις στο Δήμο , προκειμένου αυτός να τις λάβει υπόψη και να υποβάλλει τον
προϋπ/σμό στο Δημοτικό Συμβούλιο .
4ον: Η υποβολή του προϋπ/σμού από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό
Συμβούλιο .
5ον: Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια η υποβολή του στην
εποπτεύουσα αρχή.
6ον: Η δημοσίευση του προϋπ/σμού, μετά την ψήφισή του από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
7ον: Η έγκριση του προϋπ/σμού από την εποπτεύουσα αρχή
Αναλυτικά λοιπόν και σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, ορίζονται τα
εξής:

«1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών μετά από γνώμη
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση
και 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 το καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε
κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος.
Στην περίπτωση του Δήμου μας δεν μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στις Τοπικές
Κοινότητες , οπότε δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν. 3852/2010.
4.Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η
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Eκτελεστική Eπιτροπή, 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 (δεν υπάρχει στο Δήμο μας). Εάν το προσχέδιο δεν
καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην Οικονομική Επιτροπή, τότε καταρτίζεται
από αυτήν.
Η Εκτελεστική Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης
του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή της 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, στο Δήμο
μας υπενθυμίζουμε ότι δεν μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στις Τοπικές Κοινότητες και
ειδικότερα εάν: α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, β) έχουν εγγραφεί οι
υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και γ)
τηρούνται οι διατάξεις με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει
αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.
Η Οικονομική Υπηρεσία 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).
7.Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν
καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή αν
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο, το
συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την προβλεπόμενη
ημερομηνία στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή
τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον
προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται
αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και
προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους.
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.»
Βασικές Αρχές που διέπουν τον προϋπολογισμό:
- Στον προϋπ/σμό εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους
προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου, λαμβάνοντας
κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και
ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην
Κ.Υ.Α. που εκδίδεται κάθε έτος για την κατάρτιση του προϋπ/σμού. Η παράλειψη
εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη , δικαιώματα και εισφορές που
υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά
αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του Ν. 3852/2010, όπως
ισχύει.
- Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν
οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπ/σμού και αυτό απαγορεύεται από
το νόμο.
- Στον προϋπ/σμό εγγράφονται έσοδα του Δήμου τα οποία αναμένεται να
εισπραχθούν κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους.
- Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας κατά τις διατάξεις
της παρ. 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 και η παραβίασή της οδηγεί στην
αναπομπή του προϋπ/σμού στο Δημοτικό Συμβούλιο.
- Όλα τα Δημοτικά έσοδα και έξοδα εμφανίζονται στον προϋπολογισμό.
- Κανένα έσοδο και καμία δαπάνη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν δεν
αντιστοιχεί σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων/Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπ/σμού (αρχή ενότητας)
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καμία δαπάνη δεν μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο ανάληψης ή εντολής πέραν των
εγκεκριμένων πιστώσεων (αρχή καθολικότητας).
- Τα δημόσια έσοδα και έξοδα του προϋπ/σμού προσδιορίζονται με ορισμένη εκ των
προτέρων αναλυτική κωδική κατάταξη.
- Απαγορεύεται η χρήση πίστωσης για την ικανοποίηση διαφορετικής ανάγκης από
αυτή που αναγράφεται στον προϋπ/σμό
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.
Επισημαίνουμε ότι στον ορεινό Δήμο μας ο οποίος δεν ξεπερνά τις 3,463 κατοίκους δεν
υπάρχει Επιτροπή Διαβούλευσης
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.
6/2018 απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ το οποίο και
εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή.
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’ αριθ. 107/2018 απόφασή της.
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω καλώ τον Ταμία του Δήμου να εισηγηθεί
αναλυτικά και κατά κωδικούς τον προϋπ/σμό, ώστε να ακολουθήσει διαλογική συζήτηση,
τοποθετήσεις, τυχόν ενστάσεις και διορθώσεις από το Σώμα και τελικά να ψηφίσουμε τον
προϋπολογισμό και το ΕΠΔ του Δήμου οικονομικού έτους 2019 .
O Ταμίας του Δήμου κ. Δημητριάδης Ιωάννης επισήμανε ότι ο Προϋπολογισμός
έτους 2019 συντάχθηκε σύμφωνα με τη γνώμη του παρατηρητηρίου και αυτό που είναι
πολύ σημαντικό είναι ότι μαζί με την κατάρτιση του προύπ/σμού οικον. έτους 2019 και
του ΟΠΔ θα πρέπει να κατατεθεί και ο ``Πίνακας Στοχοθεσίας΄΄ .
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και είδε
- τις διατάξεις του άρθρου 1 Β.Δ. 17/05/15/06/1959 <<περι οικονομικής διοικήσεως
και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων>>
- τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2362/95 <<περι Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις>>, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις
διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3871/2010.
- τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 περιπτ.α΄, 76,86 & 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α/7-6-2010), <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>.
- τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2-13 (ΦΕΚ 167/Α/23-7-2013) <<Φορολογία
εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και τυ
Ν. 4127/2012 κι άλλες διατάξεις>>
- Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου
- Την υπ’ αριθ. 6/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε
το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ στην Οικονομική Επιτροπή
- Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου του έτους
2019, όπως
καταρτίστηκε με την αριθ. 107/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
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- την οικ. 38347/18 (ΦΕΚ Β 3086/27-07-2018) Κ.Υ.Α. για <<παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση του προϋπ/σμού των Δήμων, οικον. έτους 2019>>
Και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον Πίνακα
Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου για το έτος
2019, όπως εμφανίζονται στο
επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης
και ανακεφαλαιωτικά ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY
ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018
ΔΙΑΜΟΡΦ/Ν ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ
ΕΚΤ.
ΤΑ
ΤΑ
ΕΙΣΠΡ.31/12
0
01
02

03

04
05

06
07
1

11

12

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ
ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Σύνολα 0
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤ
Α

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΔΙΑΜΟΡΦ/Ν
ΤΑ

28.000,00

27.778,67

8.869,97

68.100,00

68.100,00

68.100,00

4.000,00

2.095,11

3.142,67

3.500,00

3.500,00

3.500,00

301.478,52

129.927,07

144.850,49

301.478,52

301.478,52

301.478,52

10.700,00
300,00

5.431,18
247,31

8.146,77
370,97

11.100,00
375,00

11.100,00
375,00

11.100,00
375,00

1.213.582,40
79.540,00

771.873,98
17.505,16

1.157.810,97
26.257,74

1.213.582,40
79.480,00

1.213.582,40
79.480,00

1.213.582,40
79.480,00

1.637.600,92

954.858,48

1.349.449,58

1.677.615,92

1.677.615,92

1.677.615,92

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

6.000,00

6.000,00

9.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00
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ΔΑΠΑΝΩΝ

15

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑΠΑΡΑΒΟΛΑ

2

Σύνολα 1
ΕΣΟΔΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ
(Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

21

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

49.965,00

6.795,25

5.519,53

22.230,00

22.230,00

22.230,00

Σύνολα 2
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ
Π.Ο.Ε.
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

49.965,00

6.795,25

5.519,53

22.230,00

22.230,00

22.230,00

490.733,86

490.733,86

91.127,40

429.982,27

429.982,27

429.982,27

Σύνολα 3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ

490.733,86

490.733,86

91.127,40

429.982,27

429.982,27

429.982,27

433.657,00

201.615,06

282.414,81

455.000,00

455.000,00

455.000,00

4.370,00

1.970,90

2.956,35

5.500,00

5.500,00

5.500,00

Σύνολα 4
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ

438.027,00

203.585,96

285.371,16

460.500,00

460.500,00

460.500,00

558.679,61

558.659,21

837.988,84

473.936,46

473.936,46

473.936,46

Σύνολα 5

558.679,61

558.659,21

837.988,84

473.936,46

473.936,46

473.936,46

4.176.372,09

2.298.396,38

2.694.874,89

5.985.576,89

5.985.576,89

5.985.576,89

13

14

3

32

4

41
42

5

51

Σύνολα

972.266,70

75.308,55

112.962,83

2.889.946,24

2.889.946,24

2.889.946,24

13.966,00

0,00

0,00

13.966,00

13.966,00

13.966,00

7.633,00

2.455,07

3.455,55

7.900,00

7.900,00

7.900,00

1.001.365,70

83.763,62

125.418,38

2.921.312,24

2.921.312,24

2.921.312,24
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ΜΕΡΟΣ ΙI : ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018
ΔΙΑΜΟΡΦ/Ν ΕΝΤΑΛΘΕΝ ΕΚΤ. ΠΛΗΡ.
ΤΑ
ΤΑ
31/12
6
60
61
62
63
64

65
66

67
68
7

71
73

74

8
81
82

85

Έξοδα χρήσης
Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού
Αμοιβές αιρετών και
τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
Λοιπά γενικά έξοδα
Πληρωμές για την
εξυπηρέτηση δημοσίας
πίστης
Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων
Πληρωμές για
μεταβιβάσεις
εισοδημάτων σε τρίτους
Παραχωρήσεις - Παροχές
- Επιχορηγήσεις Επιδοτήσεις - Δωρεές
Λοπά έξοδα

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤ
Α

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΔΙΑΜΟΡΦ/Ν
ΤΑ

740.528,86

416.230,51

624.345,80

726.636,78

726.636,78

726.636,78

312.187,15
609.387,36
78.216,32
20.143,93

56.945,34
222.610,76
39.072,48
5.918,93

85.418,02
329.947,19
58.608,72
7.934,91

312.640,00
594.254,23
65.236,32
20.781,58

312.640,00
594.254,23
65.236,32
20.781,58

312.640,00
594.254,23
65.236,32
20.781,58

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

140.138,49

49.147,08

76.220,66

141.660,17

141.660,17

141.660,17

85.831,37
26.358,76

21.601,65
0,00

32.402,48
0,00

70.896,00
21.700,00

70.896,00
21.700,00

70.896,00
21.700,00

Σύνολα 6

2.012.892,24

811.526,75

1.214.877,78

1.953.905,08

1.953.905,08

1.953.905,08

Επενδύσεις
Αγορές κτιρίων τεχνικών
έργων και προμήθειες
παγίων
Έργα
Μελέτες, έρευνες,
πειραματικές εργασίες
και ειδικές δαπάνες

60.347,47
1.149.714,82

25.774,49
102.388,55

38.661,74
153.582,85

256.999,86
2.781.199,49

256.999,86
2.781.199,49

256.999,86
2.781.199,49

40.885,35

4.200,00

6.300,00

125.881,85

125.881,85

125.881,85

1.250.947,64

132.363,04

198.544,59

3.164.081,20

3.164.081,20

3.164.081,20

81.929,49
440.195,04

75.019,01
192.057,15

112.528,56
288.085,81

16.282,67
474.360,54

16.282,67
474.360,54

16.282,67
474.360,54

385.256,86

0,00

0,00

369.982,00

369.982,00

369.982,00

Σύνολα 7
Πληρωμές Π.Ο.Ε. και
Λοιπές αποδόσεις και
προβλέψεις
Πληρωμές υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.)
Λοιπές αποδόσεις
Προβλέψεις μη
είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων βεβαιωμένων
κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του
οικονομικού έτους
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Σύνολα 8
9

91

907.381,39

267.076,16

400.614,37

860.625,21

860.625,21

860.625,21

Αποθεματικό
Ποσό διαθέσιμο για
αναπλήρωση των
ανεπαρκών πιστώσεων
για την δημιουργία νέων
μη προβλεπόμενων στον
προϋπολογισμό

1.950,82

0,00

0,00

6.965,40

6.965,40

6.965,40

Σύνολα 9

1.950,82

0,00
1.210.965,
95

0,00

6.965,40

6.965,40

6.965,40

1.814.036,74

5.985.576,89

5.985.576,89

5.985.576,89

Σύνολα

4.173.172,09

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00

10

15

20

25
30
35
70.0
4
80

Γενικές Υπηρεσίες
Οικονομικές και
Διοικητικές
υπηρεσίες
Υπηρεσίες
Πολιτισμού,
Αθλητισμού και
κοινωνικής
πολιτικής
Υπηρεσία
καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού
Υπηρεσίες
Υδρευσης άρδευσης αποχέτευσης
Υπηρεσία
Τεχνικών έργων
Υπηρεσίες
Πρασίνου
Υπηρεσία
Συγκοινωνίας
Οφειλές
Υπηρεσιών Δήμου
<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018
ΔΙΑΜΟΡΦ/Ν ΕΝΤΑΛΘΕΝΤ
ΕΚΤ. ΠΛΗΡ.
ΤΑ
Α
31/12
826.454,72
308.059,98
462.090,09

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤ
Α
806.436,00

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
806.436,00

ΔΙΑΜΟΡΦ/Ν
ΤΑ
806.436,00

643.728,88

327.462,02

491.193,09

689.647,61

689.647,61

689.647,61

141.609,46

63.555,32

94.389,49

131.315,00

131.315,00

131.315,00

258.191,59

116.316,24

176.974,39

243.332,74

243.332,74

243.332,74

680.568,25

100.505,95

150.758,96

2.196.190,89

2.196.190,89

2.196.190,89

1.185.153,48

268.586,24

398.910,41

1.489.392,25

1.489.392,25

1.489.392,25

47.506,84

25.855,58

38.783,38

49.715,00

49.715,00

49.715,00

2.751,19

624,62

936,93

2.600,00

2.600,00

2.600,00

385.256,86
1.950,82

0,00
0,00

0,00
0,00

369.982,00
6.965,40

369.982,00
6.965,40

369.982,00
6.965,40
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Σύνολα

4.173.172,09

1.210.965,95

1.814.036,74

5.985.576,89

5.985.576,89
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Β. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να
υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο.
Γ.Ο προϋπολογισμός να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις κατά νόμο διατυπώσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 205/2018
Αφού τελείωσαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση
ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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