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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  & 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   

∆ΗΜΟΥ ΠΥ∆ΝΑΣ -  ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ                                                                                              
Αριθµός Απόφασης  90 /2018 

Απόσπασµα από τα πρακτικά της 12
ης 

 ειδικής  συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

ΘΕΜΑ: ‘Έγκριση ψήφιση προϋπολογισµού  οικονοµικού έτους 2019 . 
Σήµερα 3η Σεπτεµβρίου  2018, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 19:00 ,το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Κολινδρού  ύστερα από την υπ’ αριθ. 650/29-08-2018 έγγραφη 
πρόσκληση της Προέδρου, κ. Καλύβα Γεωργίου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε 
όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τo άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) . 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, καθώς από το σύνολο ένδεκα (11) µελών 
παρόντα ήταν  τα   επτά (7) µέλη   ,    ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
1. Καλύβας  Γεώργιος , Πρόεδρος  
2. Σιανίδης ∆ηµήτριος , Μέλος  
3. Θεοχάρης Θωµάς  , Μέλος   
4. Λακασάς Κλέαρχος , Μέλος  
5. Τσίγκα Νικολέττα , Μέλος  
6. Ματσκίδου Καλλιόπη, Μέλος 
7. Χατζηµάρκου Αναστασία  [Εκπρόσωπος Εργαζοµένων Νοµικού Προσώπου], Μέλος 

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
1. Τσιµτσιούδας Νικόλαος   , Αντιπρόεδρος  
2. Τοπαλίδης Χαράλαµπος , Μέλος  ,  
3. Μαυρίδης Μωϋσής, Μέλος  
4. Μαστοροτάσιου Όλγα , Μέλος αν και νόµιµα κλήθηκαν  

Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος κ.  Πολύζου  Αλεξάνδρα. 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το µοναδικό  θέµα   ηµερήσιας διάταξης και  θέτει 
υπόψη των  µελών ∆.Σ. το  σχέδιο  του προϋπολογισµού , δίνοντας το λόγο στην 
υπάλληλο οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου κ. Τριανταφυλλίδου Μαριάνθη .  Η 
εισηγητική έκθεση  του προϋπολογισµού του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 
ΑΘΛΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» 

(∆Η.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ.) ∆ήµου Πύδνας – Κολινδρού , οικονοµικού έτους 2019, η οποία 
συντάχθηκε από την οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου και αναφέρεται στα  Έσοδα και 
Έξοδα µε ανάλυση κατά κωδικό αριθµό, ο οποίος καταρτίστηκε σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία και περιλαµβάνει όλα τα βεβαιωµένα έσοδα και έξοδα του νοµικού 
προσώπου και έχει πραγµατική απόδοση διότι προσαρµοσµένος σε νέα δεδοµένα 
και απαιτήσεις.  
Eιδικότερα όσον αφορά το σκέλος των Εσόδων έχουν περιληφθεί στον 
προϋπολογισµό µεταξύ άλλων οι διάφορες επιχορηγήσεις προς το Νοµικό Πρόσωπο 
περιλαµβανοµένης της ετήσιας επιχορήγησης του ∆ήµου για το έτος 2019, οι 
χρηµατοδοτήσεις  των ΕΣΠΑ  για υλοποίηση του προγράµµατος «Εναρµόνιση 
οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής  », συγχρηµατοδοτούµενης από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του  Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραµµατική περίοδο 2018-2019  στους Παιδικούς 
Σταθµούς ,  έκτακτες επιχορηγήσεις , έσοδα από καταβολή τελών χρήσης των 
αθλητικών και πολιτιστικών δοµών , έσοδα από διάφορες συνδροµές και  εισπράξεις, 
το χρηµατικό υπόλοιπο από τακτικά και  άλλα έκτακτα ειδικευµένα έσοδα. Στοχεύει 
στην αντιµετώπιση όλων των   βασικών αναγκών   του  Νοµικού Προσώπου του 
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∆ήµου Πύδνας – Κολινδρού καθώς και στην επίτευξη των σκοπών του που 
απορρέουν από τους  σπουδαιότερους τοµείς των δραστηριοτήτων του . 
Στο σκέλος των εξόδων έχουν εγγραφεί όλες οι απαραίτητες λειτουργικές δαπάνες 
αναµορφωµένες  από τον αντίστοιχο  προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2019, 
για την εύρυθµη λειτουργία του Νοµικού Προσώπου και αναφέρονται οι δαπάνες 
µισθοδοσίας του συνόλου του προσωπικού που υπηρετεί καθώς και αυτών που θα 
προσληφθούν και ανανεωθούν  στο Νοµικό Πρόσωπο µε τις εργοδοτικές τους 
εισφορές, ενοίκια-µισθώµατα κτιρίων, έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, προµήθεια 
καυσίµων θέρµανσης-κίνησης , εκδηλώσεις αθλητικές – πολιτιστικές – 
περιβαλλοντικές ,   προµήθειες αναγκαίου εξοπλισµού, επισκευές και συντηρήσεις 
υποδοµών που του παραχωρήθηκαν,  επενδύσεις σε  τοµείς δραστηριοτήτων καθώς  
και συµβάσεις – αναθέσεις υπηρεσιών ( ορκωτοί λογιστές και παιδίατρος) , όπως 
αυτές συµπεριλαµβάνονται  στους σκοπούς του  Νοµικού Προσώπου  και  διάφορα 
λοιπά έξοδα. 
Το σύνολο των εσόδων και εξόδων αναγράφεται αναλυτικά κατά κωδικό αριθµό στο 
σχετικό τεύχος του προϋπολογισµού που συνοδεύει την Εισηγητική Έκθεση . 
Σηµειώνεται ότι η προέλευση κάθε πίστωσης εσόδων και ο προσδιορισµός των 
ποσών έγινε µε βάση τα διαχειριστικά στοιχεία  του προϋπολογισµού έτους 2018  µε 
διάφορες αυξοµειώσεις  και  ελήφθησαν υπόψη  όλες οι αναµορφώσεις του 
προϋπολογισµού έτους 2018 µέχρι σήµερα . 
Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του ∆.Σ , κάποιες 
διευκρινήσεις σε κωδικούς εξόδων  επί των πληρωθέντων ποσών προηγούµενης 
χρήσης ,  του συνολικού ποσού επιχορήγησης από το ∆ήµο καθώς και των λοιπών 
ευρωπαϊκών  κονδυλίων στα οποία επήλθε µείωση ύψους περίπου 100.000,00 € στο 
πρόγραµµα ΕΣΠΑ «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής  » .  
Συνοπτικά, ο προϋπολογισµός εσόδων-εξόδων του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» (∆Η.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ.) ∆ήµου Πύδνας – Κολινδρού , οικονοµικού 
έτους 2019, στη γενική ανακεφαλαίωσή του έχει ως εξής: 
                                                                        Ε Σ Ο ∆ Α 

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                                                   301.100,00 € 

ΕΚΤΑΚΤΑ                                                                                                  202.600,00 € 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ                                             170.500,00 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                                                         116.134,64 € 

Γενικό Σύνολο Εσόδων                                                                             790.334,64  € 
 

                                                           Ε Ξ Ο ∆ Α 

ΕΞΟ∆Α                                                                                                     593.293,55  € 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ                                                                                             15.100,00  € 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                  176.500,00  € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                            5.441,09 € 
Γενικό Σύνολο Εξόδων                                                                             790.334,64  € 

  

Συνοπτικά οι Εκτιµήσεις Εισπράξεων –πληρωµών 2018 έχουν ως εξής: 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π/Υ 2018  :   105.433,05 € 
ΕΣΟ∆Α 2018 (0+1+2+3+4)                 :   794.495,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ                                             :   899.928,05 € 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΕΞΟ∆Α 2018                                      :   783.793,41 € 
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018           :   116.134,64 € 
ΣΥΝΟΛΟ                                            :   899.928,05  € 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο να αποφασίσει. 
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ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Αφού έλαβε υπόψη: 

• Τα άρθρα 155 έως 162 και το άρθρο 208 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων 
(Νόµος 3463/2006 ΦΕΚ 114 Α’), όπως συµπληρώθηκαν και ισχύουν µε τα άρθρα 
266 και 267 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87 Α’)». 

• Οι διατάξεις του άρθρου 1 του Β.∆/τος της 17.5/15.6.1959 «Περί οικονοµικής 
διοίκησης και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων (114 Α’). 

• Σύµφωνα δε µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 240 σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
των Νοµικών Προσώπων  προβαίνει στην κατάρτιση και ψήφιση του 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 και κατόπιν διαβιβάζεται στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για τη λήψη απόφασης. 

• Τις διατάξεις της ΚΥΑ 38347/25-7-2018(Β’ 3086): “Παροχή οδηγιών για την 
κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων, οικονοµικού έτους 2019 - 
τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης”.  

• Την Εισηγητική Έκθεση του Προέδρου για τον προϋπολογισµό εσόδων-εξόδων 
του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» (∆Η.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ.) ∆ήµου Πύδνας – 

Κολινδρού οικονοµικού έτους 2019 , 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Εγκρίνει τον προϋπολογισµό εσόδων-εξόδων του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
– ΑΘΛΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» 

(∆Η.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ.) ∆ήµου Πύδνας – Κολινδρού , οικονοµικού έτους 2019, που στη 
γενική ανακεφαλαίωσή του έχει ως εξής: 
                                                                        Ε Σ Ο ∆ Α 

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                                                   301.100,00 € 

ΕΚΤΑΚΤΑ                                                                                                  202.600,00 € 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ                                             170.500,00 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                                                         116.134,64 € 

Γενικό Σύνολο Εσόδων                                                                             790.334,64  € 
 

                                                           Ε Ξ Ο ∆ Α 

ΕΞΟ∆Α                                                                                                     593.293,55  € 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ                                                                                             15.100,00  € 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                  176.500,00  € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                            5.441,09 € 

Γενικό Σύνολο Εξόδων                                                                             790.334,64  € 
  

Συνοπτικά οι Εκτιµήσεις Εισπράξεων –πληρωµών 2018 έχουν ως εξής: 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π/Υ 2018  :   105.433,05 € 
ΕΣΟ∆Α 2018 (0+1+2+3+4)                 :   794.495,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ                                             :   899.928,05 € 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 
ΕΞΟ∆Α 2018                                      :   783.793,41 € 
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018           :   116.134,64 € 
ΣΥΝΟΛΟ                                            :   899.928,05  € 
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Επί της απόφασης διαφώνησε  ο ∆.Σ. κ. Σιανίδης ∆ηµήτριος εκφράζοντας την γνώµη  
ότι  ως είθισται  ο παρών προϋπολογισµός δεν είναι αποδεκτός και δεν ψηφίζεται 
από την αντιπολίτευση διότι αποτελεί κοµµάτι του προϋπολογισµού του ∆ήµου.  
Το παρόν πρακτικό να διαβιβαστεί προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πύδνας – 
Κολινδρού .  
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 90/2018. 
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΛΥΒΑΣ                              
Σιανίδης ∆ηµήτριος , Μέλος  
Θεοχάρης Θωµάς  , Μέλος   
Λακασάς Κλέαρχος, Μέλος   
Τσίγκα Νικολέττα , Μέλος  

Ματσκίδου Καλλιόπη, Μέλος 

Χατζηµάρκου Αναστασία, Μέλος    
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