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Σήµερα, ηµέρα Τρίτη 10 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 13:30 π.µ. συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή
του ∆ήµου ∆ιονύσου, στον Άγ. Στέφανο, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, στη διεύθυνση Λ.Λ. Μαραθώνος
29 & Αθανασίου ∆ιάκου 1 τ.κ. 14565, µετά από την υπ’ αριθµ. 31318/06-11-2015 γραπτή πρόσκληση
του Προέδρου της, κου Ζαµάνη ∆ιονυσίου, που δηµοσιεύτηκε και κοινοποιήθηκε σε κάθε µέλος της
χωριστά (Ν.3852/2010 άρθρ. 62), µε θέµατα συζήτησης τα εξής παρακάτω:
1)

«Κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε.2016»

∆ιαπιστώθηκε απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών παρευρέθηκαν τα εξής έξι (6):
1.Ζαµάνης ∆ιονύσιος,

∆ήµαρχος –Πρόεδρος Επιτροπής.

2.Λυρούδιας Ευάγγελος, Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων-Υποδοµών-Χωροταξίας και
Πολεοδοµίας
3.Ρηγοπούλου Βασιλική, Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου
∆υναµικού.
4.Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία, Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
5.Κοκµοτός Βασίλειος,

Αντιδήµαρχος Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

6.Αναστάσιος Μπάσης

Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Στην συνεδρίαση δεν παρευρέθηκε ο Αντιδήµαρχος Στρατηγικού Σχεδιασµού κσι Ανάπτυξης
κ.Ηλίας Υφαντής , αν και νόµιµα είχε κληθεί.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Κεϊσίδου ∆ήµητρα, ∆ιοικητική Υπάλληλο του ∆ήµου ∆ιονύσου.

Μετά την εκφώνηση του θέματος από τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχο
κ.Διονύσιο Ζαμάνη, ακολούθησε η εισήγηση της Αντιδημάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης κ. ΣτέλλαςΣοφίας Μαγγίνα, η οποία έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο : «Κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε.2016 »

Σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 77 του Νόµου 4172/2013
(ΦΕΚ Α΄ 167) περί «Προϋπολογισµού δήµων» ορίζεται ότι:
«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
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.
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
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».

Με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Νόµου 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄
167) ορίζεται ότι:
«1. Η παρ. 1 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Για το µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό των δήµων εκπονείται Πενταετές
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο
Πρόγραµµα ∆ράσης. Το Τεχνικό Πρόγραµµα αποτελεί µέρος του Ετήσιου
Προγράµµατος ∆ράσης και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτηµα.
Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού εκάστου έτους, απαιτείται
µόνο η κατάρτιση Τεχνικού Προγράµµατος για το έτος αυτό και δεν είναι
απαραίτητη προϋπόθεση η εκπόνηση και έγκριση Πενταετούς Επιχειρησιακού
Προγράµµατος και Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης.»

Με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Νόµου 4270/2014 (Α΄ 167)
«Αρχές

δηµοσιονοµικής

διαχείρισης

και

εποπτείας

(ενσωµάτωση

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
ορίζεται ότι:

«Κατά την κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισµών των ΟΤΑ, εκτός από τις
διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013, λαµβάνεται µέριµνα ώστε να
εντάσσονται στο συνολικό πλαίσιο επίτευξης του µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού
στόχου ή της πορείας προσαρµογής προς αυτόν. Η διαδικασία της κατάρτισης
αρχίζει µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, που
εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και µε την οποία παρέχονται, µεταξύ άλλων,
οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισµών. Το Παρατηρητήριο Οικονοµικής
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ παρέχει γνώµη στους Υπουργούς Εσωτερικών και
Οικονοµικών επί των σχεδίων των προϋπολογισµών, διατυπώνοντας προτάσεις,
προκειµένου αυτοί να είναι σύµφωνοι µε τις γενικές αρχές για τη διαχείριση
των οικονοµικών του ∆ηµοσίου σύµφωνα µε το άρθρο 33 και να καταστούν
ρεαλιστικοί. Επίσης, το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις των εσόδων
που παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α. στον προϋπολογισµό τους και διατυπώνει προτάσεις
τροποποίησης τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και ιδίως όταν τα έσοδα
εµφανίζονται υπερεκτιµηµένα και µη ρεαλιστικά. Η διαδικασία ολοκληρώνεται
µε την κατάρτιση προϋπολογισµών που είναι τουλάχιστον ισοσκελισµένοι».

Με τις διατάξεις του άρθρου 155 του Νόµου 3463/2006 (Κώδικας
∆ήµων και Κοινοτήτων) ορίζεται ότι:
«1. Στον προϋπολογισµό γράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες των ∆ήµων και
Κοινοτήτων.
2. Ο τύπος του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Κοινοτήτων καθορίζεται µε Κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και
Οικονοµίας και Οικονοµικών».

Κατ΄ εφαρµογή των οριζόµενων στην παρ. 1 του άρθρου 77 του
Νόµου 4172/2013 και της παραγράφου 2 του άρθρου 155 του Νόµου
3463/2006, για την κατάρτιση του προϋπολογισµού έτους 2016,
εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. 26945/31-7-2015 (Α∆Α:Ω∆ΟΘ465ΦΘΕ) Κ.Υ.Α
«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των
δήµων, οικονοµικού έτους 2016 – τροποποίηση της αριθ. 7028/32-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης».
Με τις διατάξεις της παραγράφου δ) και ε) του άρθρου 63 του
Νόµου 3852/2010 ορίζεται ότι 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 και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης
προς την οικονοµική επιτροπή.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού».

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Νόµου
3852/2010 ορίζεται ότι:
«Η οικονοµική επιτροπή είναι το όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της
οικονοµικής
αρµοδιότητες:

λειτουργίας

του

δήµου.

Ειδικότερα

έχει

τις

ακόλουθες

α) συντάσσει τον προϋπολογισµό του δήµου».

Οι Οικονοµικές Υπηρεσίες
λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω
σχετικά, συγκέντρωσαν τις προτάσεις των υπηρεσιών του ∆ήµου

και συνέταξαν την εισήγησή τους προς την Εκτελεστική Επιτροπή
για το προσχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016.
Κατόπιν των παραπάνω και έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Νόµου 4172/2013 (Α΄167).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Νόµου 4270/2014 (Α΄ 143)
«Αρχές
δηµοσιονοµικής
διαχείρισης
και
εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις».
3) Τις διατάξεις της παρ. δ) και ε) του άρθρου 63, της παρ.
1 του άρθρου 72 και των παρ. 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου
266
του
Νόµου
3852/2010
«Νέα
Αρχιτεκτονική
της
Αυτοδιοίκησης
και
της
Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης
–
Πρόγραµµα Καλλικράτης (Α’ 87), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 155 του Νόµου 3463/2006 (Α΄
114), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
5) Τις σχετικές διατάξεις του Β.∆. 17/5-15/6/1959 «Περί
οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και
Κοινοτήτων».
6) Τα οριζόµενα στην υπ΄ αριθ. 7028/3-2-2004 (Β’ 253)
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί καθορισµού του
τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων, όπως
αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ΄ αριθ. 64871/2007 (Β΄2253),
70560/2009 (Β΄ 2394), 50698/2011 (Β΄ 2832), 47490/18-122012 (Β΄ 3390), 30842/2013 (Β΄ 1896)και 29530/25-7-2014,
όµοιες και ισχύει.
7) Την αριθ. πρωτ. 26945/31-7-2015 (Α∆Α:Ω∆ΟΘ465ΦΘΕ)
Κ.Υ.Α
«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των
δήµων, οικονοµικού έτους 2016 – τροποποίηση της αριθ.
7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης»
8) Την
Κατάσταση
∆ανείων
∆ήµου
µε
τις
αντίστοιχες
τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
9) Τις
Καταστάσεις
∆απανών
Μισθοδοσίας
πάσης
φύσεως
προσωπικού (τακτικού, έκτακτου, µερικής απασχόλησης κλπ),
όπως συντάχθηκαν από τη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού
και ∆ιοικητικής Μέριµνας.
10)
Τα στοιχεία που απέστειλαν οι Υπηρεσίες για τον
προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2016.
11)
Την αριθ. 5/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
µε θέµα «Τεχνικό πρόγραµµα έτους 2016».
Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής:
1) Για τη σύνταξη του
∆ήµου ο.ε. 2016,

προσχεδίου

του

προϋπολογισµού

του

2) Για την εισήγηση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του
∆ήµου ο.ε. 2016 στην Οικονοµική Επιτροπή,

όπως εµφανίζεται στα συνηµµένα έγγραφα, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
H Εκτελεστική
•

Το

Ν.

3463

Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη :
(ΦΕΚ

Α’

114/8-6-2006)

‘’Κώδικας

∆ήµων

και

Κοινοτήτων’’
•

Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης’’

•

Το γεγονός ότι δεν έχει συγκροτηθεί Επιτροπή ∆ιαβούλευσης
στο ∆ήµο

•

την εισήγηση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

•

Τις παρατηρήσεις των µελών της ΕΕ
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ο µ ό φ ω ν

α

Καταρτίζει το προσχέδιο του προϋπολογισµού ο.ε.2016 , όπως
αυτό επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης
και εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή την έγκριση του
σχεδίου του προϋπολογισµού ο.ε.2016.
Η απόφαση αυτή της Ε.Ε. πήρε αύξοντα αριθµό …06/2015…….
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Λυρούδιας Ευάγγελος
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
2.Ρηγοπούλου Βασιλική
3.Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία
4.Κοκµοτός Βασίλειος,
5. Μπάσης Αναστάσιος

