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Στο Νεστόριο και στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ``ANNΑΣ 
ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗ΄΄  σήμερα  18ην του μηνός Νοεμβρίου  2019, ημέρα Δευτέρα  
και ώρα 19:00 μ.μ.  συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Νεστορίου, ύστερα  από την με αριθ. πρωτ: 4881/14-11-2019  
πρόσκληση της 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 (15)  μέλη και ονομαστικά οι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Σουκαλοπούλου Ανδρομάχη Πρόεδρος Δ.Σ.   1. Μπαμπούλης Δημήτριος  Μέλος 

2. Καραβασίλης Γεώργιος        Αντιδ/ρχος        2. Τοτονίδης Κυριάκος          >> 

3. Νταούτη Ιωάννα                   Αντιδ/ρχος              

4. Βανόπουλος Νικόλαος                Μέλος   

5. Βασιλειάδου Αναστασία               >>   

6. Γιούπας Κωνσταντίνος                >>   

7. Κεραμάρης Αργύριος                   >>    

8. Κοσμάς Χρήστος                          >>   

9. Λέκκος Κωνσταντίνος                  >>   

10. Σουκαλόπουλος Σπυρίδων          >>    

11. Τοτονίδης Ιωάννης                     >>   

12. Φιλιάδου Αικατερίνη                  >>   

13. Δημητριάδης Κωνσταντίνος        >>   

14. Σινάνη Χάϊδω                             >>   

15. Τζήμας Κωνσταντίνος                 >>   

  Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
προσκλήθηκαν νόμιμα 

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ:      

    

 
Μετά την διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κα  Σουκαλοπούλου Ανδρομάχη 

κήρυξε την έναρξη της τακτικής Συνεδρίασης. 
 Ο Δήμαρχος κ. Γκοσλιόπουλος Χρήστος  προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση . 
  Παρόντες είναι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων: Ζούζουλης, 
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Κομνηνάδων, Διποταμίας, Νεστορίου, Χρυσής , Κυψέλης, Χιονάτου, Γράμμου, 
Επταχωρίου, Κοτύλης. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων του 
Δήμου αν και κλήθηκαν δεν προσήλθαν.  

 Τα Πρακτικά της συνεδρίασης μαγνητοφωνούνται και παράλληλα η δημοτική 
υπάλληλος Κα Γούτσα Αικατερίνη κρατεί και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά. 

Παρών επίσης για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του 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 2018>> 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 καθορίζει το ανώτατο 
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ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο οικονομικό 
έτος, την οποία και διαβιβάζει στο συμβούλιο της. 

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 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 
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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.  

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, 
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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) 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. 3/2019 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. 82/2019  απόφασή της.  

 

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω καλώ τον Ταμία του Δήμου να 
εισηγηθεί αναλυτικά και μαζί με τον Δήμαρχο Δήμου Νεστορίου κ. 
Γκοσλιόπουλο Χρήστο 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 2020 . 

O Ταμίας του Δήμου κ. Δημητριάδης Ιωάννης επισήμανε ότι ο 
Προϋπολογισμός έτους 2020 συντάχθηκε σύμφωνα με τη γνώμη του 
παρατηρητηρίου και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι  ότι μαζί με την 
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κατάρτιση του προύπ/σμού οικον. έτους 2020  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 Ν.4555/2018,όπως ισχύει 

- 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. 3/2019  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  2020, όπως 
καταρτίστηκε με την αριθ. 82/2019  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  
- την οικ. 55905/19 (ΦΕΚ 3054/Β/29-07-2019) Κ.Υ.Α.  για <<παροχή 
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπ/σμού των Δήμων, οικον. έτους 2020>>  
 
 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  2020, 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 2019 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 

    ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 
ΕΚΤ. 

ΕΙΣΠΡ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ             

01 
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 65.100,00 28.905,96 24.488,66 102.122,00 102.122,00 102.122,00 

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 3.711,00 357,82 477,09 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

03 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 301.478,52 323.917,05 393.534,47 351.729,00 351.729,00 351.729,00 
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04 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 22.211,00 5.128,43 6.808,09 22.311,00 22.311,00 22.311,00 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 53.438,00 229,31 305,75 12.375,00 12.375,00 12.375,00 

06 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.165.268,36 724.250,97 965.667,96 1.165.268,00 1.165.268,00 1.165.268,00 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 141.203,00 30.167,89 40.223,85 87.680,00 87.680,00 87.680,00 

  Σύνολα 0 1.752.409,88 1.112.957,43 1.431.505,87 1.743.985,00 1.743.985,00 1.743.985,00 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ             

11 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

12 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 15.139,27 15.092,77 20.123,70 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.389.046,24 244.935,05 326.580,07 2.079.088,23 2.079.088,23 2.079.088,23 

14 
ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 13.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 8.600,00 3.712,30 4.949,74 14.600,00 14.600,00 14.600,00 

  Σύνολα 1 3.427.451,51 263.740,12 351.653,51 2.102.388,23 2.102.388,23 2.102.388,23 

2 

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

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 49.365,00 11.491,82 7.699,43 8.550,00 8.550,00 8.550,00 

  Σύνολα 2 49.365,00 11.491,82 7.699,43 8.550,00 8.550,00 8.550,00 

3 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.             

32 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 467.413,72 494.913,72 66.540,00 417.508,71 417.508,71 417.508,71 

  Σύνολα 3 467.413,72 494.913,72 66.540,00 417.508,71 417.508,71 417.508,71 

4 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ             

41 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 544.200,00 266.104,62 332.355,04 592.200,00 592.200,00 592.200,00 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.500,00 972,67 1.296,89 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

43 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 39.680,00 29.705,37 39.607,16 39.620,48 39.620,48 39.620,48 

  Σύνολα 4 589.380,00 296.782,66 373.259,09 636.820,48 636.820,48 636.820,48 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ             

51 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 284.954,28 284.954,28 379.939,04 412.759,10 412.759,10 412.759,10 

  Σύνολα 5 284.954,28 284.954,28 379.939,04 412.759,10 412.759,10 412.759,10 

 Σύνολα 6.570.974,39 2.464.840,03 2.610.596,94 5.322.011,52 5.322.011,52 5.322.011,52 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : 
ΕΞΟΔΑ       

    ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 

    ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 
ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 

31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 

6 Έξοδα χρήσης             

6
0 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 739.598,53 524.095,33 639.680,78 765.985,69 765.985,69 765.985,69 

6 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 324.494,65 112.577,11 143.425,90 297.356,00 297.356,00 297.356,00 
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1 

6
2 Παροχές τρίτων 692.856,94 425.452,47 508.691,97 571.172,50 571.172,50 571.172,50 

6
3 Φόροι - Τέλη 56.911,32 29.985,95 39.272,79 40.836,32 40.836,32 40.836,32 

6
4 Λοιπά γενικά έξοδα 27.465,58 10.208,61 12.633,20 18.982,58 18.982,58 18.982,58 

6
5 

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση 
δημοσίας πίστης 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

6
6 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 189.897,69 83.856,92 91.082,11 194.549,36 194.549,36 194.549,36 

6
7 

Πληρωμές για μεταβιβάσεις 
εισοδημάτων σε τρίτους 
Παραχωρήσεις - Παροχές - 
Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - 
Δωρεές 66.246,00 22.722,58 30.296,77 76.147,80 76.147,80 76.147,80 

6
8 Λοπά έξοδα 9.702,40 29,00 38,67 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

  Σύνολα 6 2.107.273,11 1.208.927,97 1.465.122,19 1.968.630,25 1.968.630,25 1.968.630,25 

7 Επενδύσεις             

7
1 

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων 501.736,72 66.164,19 75.729,10 480.014,00 480.014,00 480.014,00 

7
3 Έργα 2.757.730,46 235.886,30 303.028,81 1.705.514,60 1.705.514,60 1.705.514,60 

7
4 

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές 
εργασίες και ειδικές δαπάνες 207.681,85 0,00 0,00 198.131,85 198.131,85 198.131,85 

  Σύνολα 7 3.467.149,03 302.050,49 378.757,91 2.383.660,45 2.383.660,45 2.383.660,45 

8 
Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές 
αποδόσεις και προβλέψεις             

8
1 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 24.972,23 17.818,96 23.758,59 0,00 0,00 0,00 

8
2 Λοιπές αποδόσεις 581.760,72 277.251,11 352.131,59 626.801,73 626.801,73 626.801,73 

8
5 

Προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων 
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός 
του οικονομικού έτους 361.936,72 0,00 0,00 338.680,00 338.680,00 338.680,00 

  Σύνολα 8 968.669,67 295.070,07 375.890,18 965.481,73 965.481,73 965.481,73 

9 Αποθεματικό             

9
1 

Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση 
των ανεπαρκών πιστώσεων για 
την δημιουργία νέων μη 
προβλεπόμενων στον 
προϋπολογισμό 27.882,58 0,00 0,00 4.239,09 4.239,09 4.239,09 

  Σύνολα 9 27.882,58 0,00 0,00 4.239,09 4.239,09 4.239,09 

 Σύνολα 6.570.974,39 1.806.048,53 2.219.770,28 5.322.011,52 5.322.011,52 5.322.011,52 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY 

        

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

        

    ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 

    ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 
ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 

31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 
ΔΙΑΜΟΡΦ/

ΝΤΑ 

00 Γενικές Υπηρεσίες 908.727,56 449.658,73 581.492,00 920.111,80 920.111,80 920.111,80 

10 
Οικονομικές και Διοικητικές 
υπηρεσίες 702.128,92 417.641,42 489.731,52 698.487,23 698.487,23 698.487,23 
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15 

Υπηρεσίες Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και κοινωνικής 
πολιτικής 145.237,39 75.734,13 92.150,76 129.455,49 129.455,49 129.455,49 

20 
Υπηρεσία καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 238.650,82 137.615,42 162.055,94 210.697,44 210.697,44 210.697,44 

25 
Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - 
αποχέτευσης 2.112.546,34 286.756,28 376.619,55 1.058.785,10 1.058.785,10 

1.058.785,1
0 

30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων 1.524.896,18 418.589,43 492.923,74 1.403.854,14 1.403.854,14 
1.403.854,1

4 

35 Υπηρεσίες Πρασίνου 71.087,88 18.551,26 22.794,29 55.901,23 55.901,23 55.901,23 

64 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
(Έργα και δράσεις 
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 474.100,00 0,00 0,00 499.100,00 499.100,00 499.100,00 

70.04 Υπηρεσία Συγκοινωνίας 3.780,00 1.501,86 2.002,48 2.700,00 2.700,00 2.700,00 

80 Οφειλές Υπηρεσιών Δήμου 361.936,72 0,00 0,00 338.680,00 338.680,00 338.680,00 

  <ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ> 27.882,58 0,00 0,00 4.239,09 4.239,09 4.239,09 

  Σύνολα 6.570.974,39 1.806.048,53 2.219.770,28 5.322.011,52 5.322.011,52 5.322.011,52 

 
 
 
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.  

 
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βανόπουλος Νικόλαος ψηφίζει το εν λόγω θέμα με 
την επιφύλαξη να του διευκρινισθούν περαιτέρω τα στοιχεία Τεχνικής Μελέτης 
προμήθειας καυσίμων. 

 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 147/2019 

 
Αφού τελείωσαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ 

             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                

 

               ΥΠΟΓΡΑΦΗ        

                                                      

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

                                        ΣΟΥΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 
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