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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 25/12-11-2015 
Αριθ.Αποφ.  300/2015 

ΘΕΜΑ: Περί σύνταξης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Δήμου Μονεμβασίας.   
 
      Στους Μολάους, σήμερα, την  12-11-2015  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 20325/06-11-2015 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα παρακάτω  μέλη: 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)         Μαρούσης Χαράλαμπος 

2. Δουμάνη Σοφία (Αντιπρόεδρος) 

3. Χριστάκος Σταύρος 

4. Καλογερίνης Ηλίας  

5. Σουρλάς Ιωάννης 

        Αναγνωστοπούλου Ελένη   

           

      

 
 
       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 

       Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας 

τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα 

οποία δεν παρευρέθησαν.  

       Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα 
εξής: 
       Στην περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις 

αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού του δήμου. 

       Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 και ιδίως στην παράγραφο 5, η οικονομική 

επιτροπή έως την 5η Σεπτεμβρίου, η οποία ημερομηνία είναι ενδεικτική ,  εξετάζει το 

προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή,  και καταρτίζει το σχέδιο του 

προϋπολογισμού. 

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 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 τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη 

τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. 

       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. 

      Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην 

από 06/11/2015 συνεδρίασή της σχετικά με το  προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 

2016, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει η Εκτελεστική Επιτροπή. 

       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. 

2/2015 απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο και εισηγείται στην 

Οικονομική Επιτροπή. 

       Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος της Ο.Ε ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός οικονομικού 

έτους  2016 καταρτίσθηκε έχοντας υπόψη  την ΚΥΑ 26945/31-7-2015 (ΦΕΚ 1621/31-7-

2015 ΤΕΥΧΟΣ B ,το υπ΄αριθ. πρωτ. 32369/15-9-2015 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών  καθώς και τις αποφάσεις περί τελών  . 

Στο σκέλος των εσόδων τα έσοδα υπολογίσθηκαν με βάση την εισπραξιμότητα και τις 

σχετικές οδηγίες της ΚΥΑ. 



Προϋπολογίσθηκε ΣΑΤΑ 408.330,00€, ΚΑΠ 2.887.180,00€ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΑΠΟ 

ΥΔΡΕΥΣΗ –ΑΡΔΕΥΣΗ –ΑΠΟΧ/ΣΗ :1.612.182,03€ ,ΑΠ Ο ΑΝΤ/ΚΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ 

1.537.800,00, ΓΙΑ ΕΡΓΑ LEADER 411.876,00,KAI ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 9.034.328,28 € . 

Στο σκέλος των εξόδων γράφτηκαν οι υποχρεωτικές δαπάνες, η μισθοδοσίες προσωπικού 

με τις  εργοδοτικές εισφορές  ,τα νέα έργα, προμήθειες  ,τα έργα του ΕΣΠΑ, ποσά για 

οφειλές . 

     Πρέπει να σημειωθεί ότι στο προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 έχει προστεθεί στο 

σκέλος των εσόδων στήλη με το τίτλο {ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡ/ΝΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2015} και 

στο σκέλος εξόδων στήλη με το τίτλο {ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡ/ΝΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2015} οι 

οποίες πρέπει να εγγραφούν   από την Οικονομική Επιτροπή. 

     Επίσης οι οφειλές από φέτος εγγράφονται αντίστοιχα στις υπηρεσίες που αφορούν και 

όχι στο Κεφάλαιο 8 του προϋπολογισμού. 

     Τέλος τα έργα του χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ δεν εγγράφονται στις υπηρεσίες 

που  είναι η φύση τους αλλά παρακολουθούνται στις επιπρόσθετες υπηρεσίες 

60,61,62,63,64,69.   

    Κατόπιν αυτών πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του 

Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2016 και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο προς ψήφιση. 

         Η Αντιπρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δουμάνη Σοφία δήλωσε παρών και 

επιφυλάχτηκε να τοποθετηθεί  κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  .  

          Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της   

- 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.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 

- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,  

- Την από 06-11-2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία 

εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 στην Οικονομική 

Επιτροπή 

- την ΚΥΑ  26945/31-7-2015 (ΦΕΚ 1621/31-7-2015 ΤΕΥΧΟΣ B) 

- Το υπ΄αριθ. πρωτ. 32369/15-9-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(Μειοψήφησε η κ. Δουμάνη) 

      Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 

2016, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, 

στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του. 

       Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1) ΔΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 
                                                                     2) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                     3) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                 4) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
                                       Γεώργιος Κοντραφούρης 


