
A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  23/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  108/2018                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη  απόφασης  για  την  τροποποίηση  ή  μη  του  προϋπολογισμού  του 
Δήμου  έτους  2019  σύμφωνα  με  τη  γνώμη  του  Παρατηρητηρίου 
Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. .

      

Στο   Αιγίνιο  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την 31η του  μήνα 
Οκτωβρίου  2018  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση 
τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής ύστερα από την αριθ. 10996/23-10-2018 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που δόθηκε σε κάθε 
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 
7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.

2.

Βασιλειάδου Ξανθίππη 

Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δ.Σ. 

Δ.Σ. 

ως  Αντιπρόεδρος 

ως Μέλος

3.

4. 

5. 

Ασλανίδου Αργυρούλα

Πορφυρίδης Χριστόφορος

Τουλούπας Νικόλαος  

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος 

ως Μέλος 

ως Μέλος

6. Καζάς Παναγιώτης Δ.Σ. ως Μέλος
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Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

1) Λαγδάρης Ευάγγελος , Δήμαρχος ως Πρόεδρος  , ο οποίος δεν προσήλθε 
αν και κλήθηκε νόμιμα .

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .

            Η Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το  6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Ο.Ε. το άρθρο 159 του Ν. 3463/2006  , την  ΚΥΑ 38347/27-07-2018  « 
Οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2017 
» , εγκύκλιο του Ιουλίου του έτους 2018 για την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση 
του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019  ,  την  αριθ.  3/2018  απόφαση  της 
Εκτελεστικής Επιτροπής , καθώς και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με το 
οποίο  αρμοδιότητα  της  Οικονομικής  Επιτροπής  είναι  η  σύνταξη  σχεδίου 
προϋπολογισμού και η εισήγησή του στο Δ.Σ. προς ψήφιση του προϋπολογισμού.

Στη  συνέχεια  η  Αντιπρόεδρος  έδωσε  το  λόγο  στην  Προϊσταμένη  της 
Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία ανέφερε τα παρακάτω :

     «Ο προϋπολογισμός του Δήμου Πύδνας Κολινδρού  συντάχθηκε με βάση την 
αριθ.  38347//27-07-2018  ΚΥΑ   «  Παροχή  οδηγιών  για  την  κατάρτιση  του 
προϋπολογισμού των Δήμων , οικονομικού έτους 2019 . 

   Η  Ο.Ε. με την αριθ. 86/2018  απόφαση της  συνέταξε τον  προϋπολογισμό , 
ύστερα  από  τις  εισηγήσεις  της  Επιτροπής  Διαβούλευσης  και  της  Εκτελεστικής 
Επιτροπής όπως απαιτείται .

  Ο προϋπολογισμός αναρτήθηκε στη βάση δεδομένων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 5/9/2018 
όπως απαιτούνταν .

 Με  το  αριθ.  681/19-10-2018  έγγραφό  του  το  Παρατηρητήριο   Οικονομικής 
Αυτοτέλειας  των  ΟΤΑ εξέφρασε  τη  γνώμη επί  του  σχεδίου  του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2019 .

1.  Σύμφωνα  λοιπόν  με  το  ανωτέρω  έγγραφο  ο  προϋπολογισμός  παρουσιάζει  μη 
συμμόρφωση με την ΚΥΑ στο Κριτήριο 15 – ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι που αφορά τα ίδια 
έσοδα του Δήμου ( έσοδα από φόρους , τέλη , εισφορές , μισθώματα κλπ ) κατά 
-387.863,97 €  .

   Σχετικά με το Κριτήριο 15- ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι που αφορά τα ίδια έσοδα του Δήμου 
( έσοδα από φόρους , τέλη , εισφορές , μισθώματα κλπ ) υπάρχει απόκλιση κατά 
387.863,97  €  .

  Το  ποσό  αυτό  προκύπτει  κυρίως  διότι  σε  κάποιους  Κ.Α.  εσόδων  του 
προϋπολογισμού  η  βεβαίωση  των  καταλόγων  και  συνεπώς  και  η  είσπραξη  των 
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εσόδων γίνεται μετά το μήνα Ιούλιο κάθε έτους . Συνεπώς κατά ένα μεγάλο ποσό 
είναι λογικό να υπάρχει αυτή η απόκλιση .

Σύμφωνα όμως με τα απολογιστικά στοιχεία στις 29-10-2018 , ο Δήμος έχει ήδη 
εισπράξει επιπλέον ποσό 684.217,89 € σε σχέση με τα  έσοδα στις 31-7-2018 το 
οποίο προκύπτει ως εξής  : 

Α)  Έσοδα  από  Εμποροπανήγυρη  Αιγινίου  Κ.Α.  00.0122.01  ποσό  είσπραξης 
257.858,00 € και 

Β) Έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 
2018 ποσό 285.244,59 €  , οι εκκαθάριση των οποίων έγινε το μήνα Σεπτέμβριο 
έτους 2018 .

  Συνεπώς το ποσό της απόκλισης υπερκαλύπτεται μόνο από τους δύο κωδικούς 
εσόδων που αναφέρονται παραπάνω .

 Προτείνεται  λοιπόν να μη γίνει  τροποποίηση στον σχέδιο του προϋπολογισμού 
έτους 2019  που καταρτίσθηκε και προωθήθηκε στο Δ.Σ. για ψήφιση   , διότι η 
διαφορά στην ΟΜΑΔΑ Ι των εσόδων έχει ήδη  καλυφθεί από τις εισπράξεις έως 29-
10-2018 .

  Σχετικά με την αναφορά στη υποεκτίμηση υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2018 , 
αξίζει να αναφερθεί ότι στο μητρώο δεσμεύσεων μηνός Ιουλίου 2018  ( ημερομηνία 
κατάρτισης  του  προϋπολογισμού  έτους  2019  )  οι  απλήρωτες  υποχρεώσεις 
ανέρχονταν  στο  ποσό  των  991.008,76  €  πολλές  δε  από  τις  υποχρεώσεις  αυτές 
τακτοποιήθηκαν  το  αμέσως  επόμενο  χρονικό  διάστημα  αφού  αφορούσαν  κυρίως 
λογαριασμούς έργων  .

      Στη  συνέχεια  η  Οικονομική  Επιτροπή  προχώρησε  στην  επεξεργασία  των 
στοιχείων για την τροποποίηση ή μη του σχεδίου του  προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2019 ως προς τα έσοδα και έξοδα με  βάση της γνώμης του Παρατηρητηρίου 
Οικονομικής  Αυτοτέλειας  των  ΟΤΑ   αιτιολογώντας  τις  εγγραφές  ,  ακολούθησε 
διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και την  αριθ. 
38347/27-07-2018  ΚΥΑ « Οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 
2019 »

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   
1.   Εισηγείται τη μη τροποποίηση του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2019  το οποίο συντάχθηκε με την αριθ. 86/2018 απόφαση της Ο.Ε. και 
προωθήθηκε στο Δ.Σ. για  ψήφιση σύμφωνα με την εισήγηση της παρούσας 
απόφασης .

2. Τα  μέλη  της  Ο.Ε.  κ.  Καζάς  Παναγιώτης  και  κ.  Βασιλειάδου  Ξανθίππη  δεν 
ψηφίζουν τη σχετική απόφαση διότι δεν ψήφισαν και τον προϋπολογισμό έτους 
2019 του Δήμου Πύδνας Κολινδρού .

ΑΔΑ: 60ΗΗΩ1Π-ΤΚΚ



   Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 108/2018

       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                    Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                             Ακριβές  απόσπασμα        

             Ευάγγελος Β. Λαγδάρης             Αιγίνιο  31– 10 – 2018        
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