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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 73η
Απόσπασµα από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Οινουσσών
Θέµα: ΄΄ ΄Εγκριση και ψήφιση του προϋπολογισµού του ∆. Οινουσσών έτους 2017΄΄.
Στις Οινούσσες , σήµερα την 30η του µήνα ∆εκεµβρίου 2016 , ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.30
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ΄΄Μαρίας Παντελή Λαιµού΄΄, ύστερα από την µε αριθ. πρωτ. 1116/ 23-122016 πρόσκληση του προέδρου που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους δηµοτικούς
συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 13 µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ήταν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ
1.Mαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου
2.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου
2.∆ανιήλ Γεώργιος του Σταµατίου
3. Χατζησταύρου Σταύρος του ∆ιονυσίου
3.Λεοντή Ελένη του Γεωργίου
4.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου
4. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου
5.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου
5. Σκούφης Λάµπρος του Παναγιώτη
6. Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου
7. Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη
8.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο ∆ήµαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο υπάλληλος του ∆ήµου κ.
Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.
O κ. Θεοδωράκης Κυριάκος , Πρόεδρος, εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη του δηµοτικού
συµβουλίου τα 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 ∆ήµων 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
δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του
προϋπολογισµού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόµενο οικονοµικό έτος.
Το συµβούλιο της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων της
κοινότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύµφωνα µε
το προηγούµενο εδάφιο. Το σχέδιο, συνοδευµένο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην
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οικονοµική επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου και σε περίπτωση µη κατάρτισης ή εµπρόθεσµης υποβολής
του από την κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων καταρτίζεται από αυτήν.
4.Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα και εντός της οριζόµενης ως άνω προθεσµίας, 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, έως την 5η Σεπτεµβρίου, 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, έως την ίδια ηµεροµηνία, 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 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.
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, έως τη 15η Νοεµβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισµό και το Ολοκληρωµένο
Πλαίσιο ∆ράσης 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 ∆εκεµβρίου. 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 ∆ράσης δεν καταρτιστούν και δεν
υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο, ή αν ο πρόεδρος του δηµοτικού
συµβουλίου δεν µεριµνήσει για να συγκληθεί το συµβούλιο έως τη 15η Νοεµβρίου, το συµβούλιο
συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή µετά την ηµεροµηνία αυτή και ώρα 11 π.µ. 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 και ώρα 11 π.µ.
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 ∆ιεύθυνσης 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.»
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.
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.
∆εδοµένου ότι στο δήµο µας έχουµε µία θέση αντιδηµάρχου, δεν προβλέπεται σύσταση
Εκτελεστικής Επιτροπής (άρθρο 62 Ν.3852/2010). Επίσης δεν προβλέπεται συγκρότηση και
λειτουργία ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, διότι ο πληθυσµός του δήµου µας δεν ξεπερνά
του δέκα χιλιάδες κατοίκους (άρθρο 76 Ν.3852/2010).
1. Με την υπ΄ αρ. 50/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συντάχθηκε το σχέδιο
προϋπολογισµού του ∆ήµου Οινουσσών για το έτος 2017 και κατόπιν ενσωµατώθηκε στην
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου το
Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 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. Σύµφωνα µε την
υπ΄ αρ. πρωτ. 1861/16-12-2016 γνώµη του παρατηρητηρίου επί του σχεδίου του
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 του ∆ήµου Οινουσσών, η Οικονοµική Επιτροπή
συνέταξε το σχέδιο του προϋπολογισµού.
Ο προϋπολογισµός των εσόδων και εξόδων του 2017 προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των
1.773.083,79Ευρώ.
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Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ψηφίσει τον πρ/σµό του δήµου έτους
2017.
Στη συνέχεια η κ. Χαλκιά Λουκία δηµοτική σύµβουλος της µειοψηφίας έθεσε υπόψη του
Συµβουλίου την Εισήγηση του Γεωργίου ∆ανιήλ ∆ηµοτικού Συµβούλου, Επικεφαλή της
δηµοτικής ̟αράταξης ∆ΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ για το τεχνικό ̟ρόγραµµα και τον
̟ροϋ̟ολογισµό 2017 και η ο̟οία αναφέρει τα εξής:
Αξιότιµέ κ. ∆ήµαρχε, κ. Πρόεδρε
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Επί

του

συζητούµενου

τεχνικού

προγράµµατος

και

προϋπολογισµού

επιθυµούµε

να

παρατηρήσουµε τα ακόλουθα:
Η µεθοδολογία της ∆ηµοτικής Αρχής επαναλήφθηκε και αυτή τη χρονιά στον «καθιερωµένο» και
οριακό ρυθµό καθυστέρησης. Ασφυκτικό χρονοδιάγραµµα, παντελής απουσία διαβούλευσης και
διαλόγου µε τους πολίτες, έλλειψη κεντρικού επιχειρησιακού σχεδιασµού, ανυπαρξία στόχευσης
σε αναπτυξιακές δοµές και έργα, επανάληψη των παλαιών «copy paste» προγραµµάτων.
Ανορθόδοξες πρακτικές, που διαιωνίζουν τα προβλήµατα κι αναπαράγουν τις εναλλασσόµενες
λίστες των µη εκτελεθησόµενων έργων, τη χιονοστιβάδα των απευθείας αναθέσεων, των
κατατµήσεων προµηθειών και των συνοδών παρεµφερών διαδικασιών, πιστεύουµε απερίφραστα
ότι δεν πρέπει να επιδοκιµάζονται και πολύ περισσότερο να διαιωνίζονται. Έχουµε ευθύνη, λοιπόν,
ν’ αντιταχθούµε και ν’ απορρίψουµε το τεχνικό πρόγραµµα και τον προϋπολογισµό (εκτός από τις
δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού) και δηλώνουµε ότι είµαστε πρόθυµοι µε επίγνωση και
αποφασιστικότητα να συµβάλλουµε στην αλλαγή βηµατισµού και θεµελίωση της τοπικής µας
αυτοδιοίκησης σε πατριωτικές βάσεις ειλικρίνειας, συναίνεσης και προοπτικής. Καλή και ειρηνική
Χρονιά!
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της «∆ύναµης Ευθύνης»
Γεώργιος Στ. ∆ανιήλ
Σταύρος ∆. Χατζησταύρου
Λάµπρος Π. Σκούφης
Ιωάννης Γ. Λυγνός
Λουκία Στ. Χαλκιά
O κ. ∆ήµαρχος απαντώντας στην κ. Χαλκιά Λουκία, είπε τα εξής: Ο ∆ήµος έστειλε εγκαίρως το
σχέδιο του τεχνικού προγράµµατος καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισµού σε όλους του
συµβούλους, προκειµένου να στείλουν τις προτάσεις τους για να συµπεριληφθούν σ΄ αυτά. Οι
σύµβουλοι της αντιπολίτευσης αντί να στείλουν προτάσεις υπέβαλαν την ανωτέρω επιστολή.
Το ∆.Σ. αφού άκουσε τις εισηγήσεις και έλαβε υπόψη του:
- Την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013,
- Το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει,
- Την παρ.1 του άρθρου 62, τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 76 του Ν.3852/2010,
- Το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου,
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- Την ΚΥΑ 23976/22-07-2016 µε την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του
προϋπολογισµού.
- Το σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου Οινουσσών του έτους 2017, όπως συντάχθηκε µε την
αριθ. 50/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και ενσωµατώθηκε στην ηλεκτρονική βάση
δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών,
- Την υπ΄ αρ. πρωτ. 1861/16-12-2016 γνώµη του παρατηρητηρίου επί του σχεδίου του
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 του ∆ήµου Οινουσσών.
και έπειτα από εκτενή διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, διευκρινιστικών ερωτήσεων και
απαντήσεων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισµό εσόδων – εξόδων του ∆ήµου Οινουσσών για το οικονοµικό έτος
2017, όπως εµφανίζεται στο επισυναπτόµενο κείµενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας απόφασης και που ανακεφαλαιωτικά εµφανίζει:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
Εκτίµηση
∆ιαµορφωθέντα
Βεβαιωθέντα
Εισπρ/ντων
µέχρι
µέχρι
µέχρι
30/11/2016
30/11/2016
31/12/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017
Ψηφισθέντα
υπό του ∆.Σ.

Εγκριθέντα
από
Περιφέρεια

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

655.199,33

518.898,04

587.055,41

686.800,92

686.800,92

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

61.450,00

53.680,80

61.227,80

60.300,00

60.300,00

2

ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (
Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

45.551,59

0,00

0,00

7.046,89

7.046,89

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

5.895,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

120.500,00

94.422,15

102.788,42

191.000,00

191.000,00

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

864.388,75

864.388,78

864.388,78

827.935,98

827.935,98

1.752.984,67

1.531.389,77

1.615.460,38

1.773.083,79

1.773.083,79

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
Εκτίµηση
∆ιαµορφωθέντα
Ενταλθέντα
Πληρ/ντων
µέχρι
µέχρι
µέχρι
30/11/2016
30/11/2016
31/12/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017
Ψηφισθέντα
υπό του ∆.Σ.

Εγκριθέντα
από
Περιφέρεια

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

853.801,08

370.818,13

452.573,37

809.883,54

809.883,54

7

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

745.188,50

110.718,57

232.560,33

749.177,89

749.177,89

8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

135.603,67

97.364,85

102.390,80

203.492,01

203.492,01

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

18.391,42

0,00

0,00

10.530,35

10.530,35

1.752.984,67

578.901,55

787.524,50

1.773.083,79

1.773.083,79

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ

Β. Το κείµενο του προϋπολογισµού µε τα επισυναπτόµενα έγγραφα και παραρτήµατα να
υποβληθεί στον Ελεγκτή Νοµιµότητας (µέχρι την τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης) εντός δεκαπέντε (15) ηµερών για έλεγχο.
Γ. Ο προϋπολογισµός να δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις κατά νόµο διατυπώσεις.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 73 /2016
Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Τα µέλη
Υπογραφές

ακριβές απόσπασµα
Ο ∆ήµαρχος
Στέφανος Βογιατζής
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