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ΘΕΜΑ: Αναγκαία προσαρμογή σχεδίου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 Δήμου 
Μονεμβασίας μετά από γνώμη Παρατηρητηρίου. 
   
          Στους Μολάους, σήμερα την  19-12-2016  ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  19768/15-12-2016 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) 

2 Σουρλάς Ιωάννης 

3. Χριστάκος Σταύρος      

4. Καλογερίνης Ηλίας  

  Δουμάνη Σοφία   

  Μαρούσης Χαράλαμπος 

    

5. Αναγνωστοπούλου Ελένη      
 
     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
 
      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 17ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των μελών της τα εξής:  

 Την αριθ. 317/2016 ΑΟΕ  με την οποία  καταρτίσαμε σχέδιο προϋπολογισμού, το 

οποίο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο 

Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας 

των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού, με βάση κριτήρια που 

καθορίζονται με απόφαση του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και 

ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.  



 Την αριθ. 319 /2016 ΑΟΕ με τη οποία καταρτίστηκε το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 

Δράσης (ΟΠΔ) οικ. Έτους 2017 του Δήμου Μονεμβασίας. 

 Την αριθ.297 /2016 ΑΔΣ με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικ. Έτους 

2017 του Δήμου Μονεμβασίας.   

 Το υπ΄αριθ. Πρωτ. 1780/14-12-2016 έγγραφό του Παρατηρητηρίου (το οποίο 

επισυνάπτεται) με το οποίο  εξέφρασε τη γνώμη του, σχετικά με το σχέδιο του 

προϋπολογισμού του δήμου μας.  

 Την από 15-12-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οποία 

αναφέρονται τα εξής:  

Θέμα: «Γνώμη Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας επί του προϋπολογισμού 

έτους 2017». 

 

Με το υπ΄αριθμ. 1780/14.12.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, (άρθρα 4 

ν.4111/2013, 17 περ.θ ν.4270/2014), παρέχετε η γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του 

Δήμου Μονεμβασίας. 

Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο της διατυπωθείσας γνώμης του Παρατηρητηρίου, 

όπως άλλωστε ρητώς αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις (άρθρα 77 παρ. 5 και 78 παρ. 4 

ν.4172/2013) δεν είναι δεσμευτικό για το οικείο (δημοτικό ή περιφερειακό ή διοικητικό ) 

συμβούλιο καθότι πρόκειται για απλή και όχι σύμφωνη γνώμη κατά τη γραμματική 

διατύπωση του νόμου και ως εκ τούτου είναι δυνατή η ψήφιση και επικύρωση π/υ, στον 

οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών που αναφέρονται στη γνώμη, υπό την αυτονόητη 

προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες της  ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 

2311/26.07.2016 τεύχος Β') και αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο 

σχέδιο του π/υ από την οικονομική επιτροπή ή το συμβούλιο είτε λόγω του χρόνου 

υποβολής του στο τελευταίο, είτε λόγω του περιεχομένου της γνώμης και των οδηγιών του 

ΥΠΕΣ ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που στοιχειοθετείται επαρκώς. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας 

των Ο.Τ.Α. στο κεφάλαιο Γ. Αναλυτική Αξιολόγηση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2017 στον πίνακα Β. Κριτήρια 2-14 επισημαίνονται τα εξής: 

1. Στον Κ.Α. Εσόδων 0621 με τίτλο κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων δεν 

έχει εγγραφεί ποσό 9.400,00€, ποσό το οποίο έχει εγγραφεί στον Κ.Α. Εξόδων 15-

6741.008. 

2. Στον Κ.Α. Εσόδων 1312 με τίτλο κάλυψη δαπανών για την επισκευή και 

συντήρηση σχολικών κτιρίων έχει εγγραφεί ποσό 36.900,00€ αντί του ορθού 

(σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ) 37.100,00€ 



3. Στην ομάδα εσόδων Ι έχει εγγραφεί ποσό 4.083.318,00 αντί του ορθού (σύμφωνα 

με τις οδηγίες της ΚΥΑ) 4.002.113,18 (ανώτερο όριο).   

   

 

Η οικονομική υπηρεσία έχοντας υπόψη το έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 

Εισηγείται 

 

1) Στον Κ.Α. Εξόδου 15-6741.008 έχει εγγραφεί ποσό 9.400,00€ για καταβολή 

επιδομάτων Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου κλπ χωρίς ορθά να έχει 

εγγραφεί αντίστοιχο έσοδο στον Κ.Α. Εσόδου 0621 διότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 

Π3α/Φ.27/ΓΠ/οικ.124095/02 (ΦΕΚ 1594/23.12.02 τεύχος Β) το επίδομα 

παραπληγίας για δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους καλύπτεται από το φορέα 

που υπηρετούν οι δημοτικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.3 της ίδιας 

Κ.Υ.Α. 

Επομένως δεν πρέπει να εγγραφεί έσοδο στον ΚΑΕ 0621 διότι δεν επιχορηγείται ο 

δήμος μας για την καταβολή των ανωτέρω επιδομάτων.         

2) Στον Κ.Α. Εσόδων 1312 με τίτλο κάλυψη δαπανών για την επισκευή και 

συντήρηση σχολικών κτιρίων έχει εγγραφεί εκ παραδρομής  ποσό 36.900,00€ αντί 

του ορθού 37.100,00 όπως η ΚΥΑ 23976/22.07.2016 ορίζει. 

Ως εκ τούτου και συμμορφούμενοι με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. εγγράφουμε στον Κ.Α.Ε. 1312 επιπλέον ποσό 200,00€ 

(σύνολο ΚΑΕ 37.100,00) και αντίστοιχα στον Κ.Α. Εξόδων 00-6711.005 με τίτλο 

«Απόδοση επιχορήγησης για Επισκευές Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων», επιπλέον 

ποσό 200,00€ (σύνολο ΚΑΕ 37.100,00) 

3) Σύμφωνα με την ΚΥΑ 23976/22.07.2016 το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ 

ΕΣΟΔΩΝ Ι υπολογίζεται με βάση τα εισπραχθέντα έσοδα περιόδου Ιανουαρίου 

2016 έως 31/08/2016 και τα εισπραχθέντα της αντίστοιχης περιόδου 01/01/2015 

έως 31/08/20105 καθώς και τα εισπραχθέντα οικονομικού έτους 2015 (όπως 

φαίνονται στη συνημμένη κατάσταση).  

Με βάση τα στοιχεία αυτά οι εισπράξεις από 01/01/16 έως 31/08/2016 ανήλθαν 

στο ποσό 2.331.968,55€ και την αντίστοιχη περίοδο 01/01/2015 έως 31/08/2015 

ανήλθαν στο ποσό του 1.801.075,89€. Η διαφορά εσόδων περιόδου 2016 με 

περίοδο 2015 είναι θετική και σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ μπορεί να εγγραφεί 

στον Προϋπολογισμό έτους 2017 το ποσό της εκτέλεσης του έτους 2015 

(Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2015) προσαυξημένο με το ποσό της θετικής διαφοράς 



(2.331968,55-1.801.075,89=530.892,66). Δηλαδή 3.471.218,54 (εισπραχθέντα 

2015) συν τη θετική διαφορά 530.892,66 = 4.002.111,20€ 

Στον προϋπολογισμό έτους 2017 και στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι έχουμε γράψει 

ποσό 4.083.318,00 το οποίο υπερβαίνει το ποσό των  4.002.113,18 (γνώμη 

παρατηρητηρίου). Υπέρβαση η οποία δικαιολογείται διότι στην κατηγορία 14 

Δωρεές – Κληρονομιές της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι έχει προϋπολογίσει ποσό 

95.000,00€ (το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα έτη). Το ανωτέρω έσοδο που 

προέρχεται από δωρεά του ιδρύματος «Μελά» αποδέχθηκε ο δήμος μας 

λαμβάνοντας τις σχετικές Αποφάσεις και γράφτηκε ως έσοδο και αντίστοιχα ως 

έξοδο για την εκτέλεση έργου με τίτλο «Προσθήκη νέας αίθουσας και τουαλετών 

στο 1ο νηπιαγωγείο Μολάων. 

Το έσοδα αυτό θα βεβαιωθεί και εισπραχθεί από το δήμο μας με την κατάθεση των 

λογαριασμών πιστοποίησης εκτέλεσης του έργου. 

 

        Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την επικαιροποίηση του προϋπολογισμού και 

του Ο.Π.Δ. σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου τροποποιώντας τον Κ.Α 1312 

αυξάνοντας τον κατά 200,00€ και αντίστοιχα τον ΚΑ 00-6711.005 αυξάνοντάς τον επίσης 

κατά 200,00€ 

        Μετά την τροποποίηση αυτή ο προϋπολογισμός θα είναι ισοσκελισμένος ως προς τα 

έσοδά του και τα έξοδά του στο ποσό των 25.533.329,65                

 

        Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στην αναγκαία 

προσαρμογή του  σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2017, 

σύμφωνα με τις ανωτέρω παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου  και στη συνέχεια να το 

υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. 

     Το μέλος της Ο.Ε κ. Αναγνωστοπούλου Ελένη δήλωσε παρών. 

      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 

 Την 317/2016 ΑΟΕ 

 Την 319/2016 ΑΟΕ  

 Την 297/2016 ΑΔΣ 



 Την  υπ΄αριθ. Πρωτ. 1780/14-12-2016  γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες 

του Υπουργείου Εσωτερικών, που ακολούθησαν την ανάρτηση του 

προϋπολογισμού στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ  

 την  από 15-12-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στην οποία 

παρουσιάζονται οι προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού 

έπειτα από την ανωτέρω Γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του 

Υπουργείου Εσωτερικών  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

        

      Την αναγκαία προσαρμογή του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασίας  

για το έτος 2017, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και διαμορφώθηκε μετά τη Γνώμη του 

Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, που επίσης συνοδεύουν 

υποχρεωτικά την παρούσα.  

 

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

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

                                        3)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                          4)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ                                                          

 
 Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
  Δελήγιαννης Νικόλαος  

 

 

 
 
 
 


