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Απόσπασμα από το πρακτικό της δέκατης τέταρτης (14ης) συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης
του Δήμου Νικολάου Σκουφά έτους 2018.

   Στο Πέτα, σήμερα την εικοστή εβδόμη (27η) του μηνός Νοεμβρίου, του
έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Νικολάου  Σκουφά συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νικολάου Σκουφά, ύστερα από την
με αριθμό πρωτ. 11585/20-11-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Φωτιάδη Φανής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'
87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης,   διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο,   πως
υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν
παρόντα  16  μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βαβέτση Ροζίνα               1. Ντασκαγιάννης Δημήτριος

               2.Πανακούλιας Στυλιανός                    2. Παππάς Γεώργιος
               3.Δήμος Δημήτριος                    3. Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος

4.Φωτιάδη Φανή                    4. Φιλίππου Ιωάννης
               5.Βλαχοπάνου Αφροδίτη                    5. Μπαλταγιάννης Παντελής

           6.Σερβετάς Λάμπρος                    6. Βασίλης Αθανάσιος
7.Βούλγαρης Κοσμάς             7. Παπακίτσος Ζώης

               8.Ντοκομές Δημήτριος                    8. Οικονόμου Ευστάθιος
               9.Μπασάνος Γρηγόριος                    9. Μπίζας Γεώργιος
              10.Ράγγος Κωνσταντίνος  10. Τριαντάφυλλος Ευάγγελος
              11.Τόλης Δημήτριος 11. Γούσιας Γεώργιος
              12.Μπελής Νικόλαος
              13.Μουσαβερές Θεόδωρος
              14.Πεσλής Δημήτριος
              15.Πεσλής Χαράλαμπος

         16.Κικιώνης Κων/νος

Ο Δήμαρχος κ.Γιαννούλης Ευστάθιος προσκλήθηκε και παρίσταται στη
συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  ο Βαρέλης Ευστάθιος, υπάλληλος του Δήμου, για
την τήρηση των πρακτικών και ο Αναγνωστάκης Χρήστος για την υποστήριξη
του συμβουλίου επί οικονομικών θεμά-
των  και θεμάτων προγραμματισμού του δήμου.
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 μελών ήταν παρόντα
16 μέλη, η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια  η Πρόεδρος έδωσε το λόγο  στον κ. Αναγνωστάκη Χρήστο
αναπληρωτή προϊστάμενο προγραμματισμού και οργάνωσης του δήμου για να
εισηγηθεί  το μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης, και αυτός έθεσε υπόψη
του Δημοτικού   Συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, ορίζονται τα εξής:
  «1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που
εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
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
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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, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο
Πλαίσιο Δράσης 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 Δεκεμβρίου. 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.
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    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. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που
εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
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 1.
    8. 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.»
   Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ
141/09.02.2011 τεύχος Β’ εφόσον έχουν μεταβιβασθεί σε δημοτικές ή τοπικές
κοινότητες συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ'
εφαρμογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του Ν 3852/2010, πριν την
έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου
86 του Ν. 3852 /2010. Συνεπώς εφόσον, όπως στην περίπτωση του Δήμου μας
δεν μεταβιβάστηκαν τέτοιες αρμοδιότητες δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του
άρθρου 86 του ν. 3852/10.
    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 του δήμου μας εξέφρασε προτάσεις και
διατύπωσε γνώμες στην αρ 02/13/09/2017 συνεδρίασή της σχετικά με την
σύνταξη του προσχέδιου του προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του
άρθρου 76 του Ν.3852/2010, 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.
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ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
   Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ’
αριθ. 02/19/09/2017 απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του
OΠΔ το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή.
  Η οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε
σύμφωνα με την περίπτ. α’ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του
Προϋπολογισμού το οποίο και υπέβαλλε στο παρατηρητήριο οικονομικής
αυτοτέλειας των ΟΤΑ με την υπ’ αριθ. 141/2017 απόφασή της για έγκριση.
  Μετά την έκδοση Γνώμης του παρατηρητηρίου υπέβαλε το διορθωμένο πλέον
σχέδιο του Προϋπολογισμού του οικ έτους 2018 για νέα έγκριση απο την  Ο.Ε
και στη συνέχεια με την αριθ 166/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής
προωθήθηκε για έγκριση στο Δ.Σ του δήμου.
 Τα Στοιχεία του προϋπολογισμού του οικ έτους 2018 αναφέρονται στον
παρακάτω συνοπτικό πίνακα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ  ΔΗΜΟY ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ για το έτος

2018

Κωδικοί
αριθμοί έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός
σε ευρώ

0 Τακτικά Έσοδα 4.007.264,20
1 (πλην
13) Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 264.063,00

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 446.000,00

31 Εισπράξεις από Δάνεια 388.518,00

32
Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα
παρελθόντα έτη 478.229,48

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων 723.600,00

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους 741.515,71

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 3.752.855,28

Σύνολο Πόρων 10.802.045,67

Κωδικοί
αριθμοί έσοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός
σε ευρώ

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.199.996,00

61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 1.388.424,45

63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 127.500,00

651 Τοκοχρεολύσια δανείων 3.500,00

66 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών 228.414,75

67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 1.766.172,45

81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 417.816,79
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82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 1.046.647,00

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00

Επενδύσεις 0,00

71 Αγορές 105.312,40

73 Έργα 4.247.821,22

74 Μελέτες 169.290,61

75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 7.250,00

652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 65.900,00

9111 Αποθεματικό 28.000,00
Σύνολο Εξόδων και Πληρωμών 10.802.045,67

Στη συνέχεια παίρνοντας το λόγο ο Δήμαρχος Κ. Γιαννούλης Ευστάθιος
ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός είναι πραγματικός, ρεαλιστικός και συντάχθηκε
σύμφωνα με τους νόμους τους κανόνες και τις οδηγίες του υπουργείου
εσωτερικών.
  Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις υποδομές, στα έργα και τις λοιπές δράσεις, που
πραγματοποιούνται το χρονικό αυτό διάστημα στο δήμο και στη συνέχεια
αναφέρθηκε στα νέα έργα που θα προταθούν και η προσπάθεια που γίνεται και
θα πρέπει να γίνει για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση τους από ευρωπαϊκά
κονδύλια (νεό ΕΣΠΑ 2014-2020 , πράσινο ταμείο κ.τ.λ ).
Παίρνοντας το λόγο ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πεσλής Χαράλαμπος είπε :Ο
προϋπολογισμός είναι πλασματικός και αυτό επιβεβαιώνεται από τις συχνές
αναμορφώσεις, αλλά  και από την φύση του είναι μνημονιακός και ακολουθεί
την πορεία της Κυβέρνησης, και ο οποίος δεσμεύεται με συνεχείς περικοπές σε
όλους τους τομείς και ειδικότερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν τον ψηφίζω.
   Παίρνοντας το λόγο ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κικιώνης Κων/νος είπε:
Καλούμαστε σήμερα να εγκρίνουμε τον προϋ/σμό του Δήμου μας σε μια
συγκυρία που η λαϊκή οικογένεια δέχεται ανελέητη επίθεση. Σας είναι γνωστό
ότι η Λ.Σ. έχει πολλάκις αναφερθεί ότι ο κρατικός προϋ/σμός αποτελεί έναν από
τους βασικούς μηχανισμούς αναπαραγωγής του πλούτου προς όφελος του
κεφαλαίου. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στην Τ.Α. 1ου και 2ου βαθμού.
Επίσης θέλω να τονίσω και να δώσω συγχαρητήρια στους υπαλλήλους του
Δήμου για την σύνταξη του προϋ/σμού. Δεν αμφισβητώ τις καλές προθέσεις της
δημοτικής αρχής και την καλύτερη διαχείριση να κάνετε δεν θα λυθούν τα
προβλήματα.
  Παίρνοντας το λόγο ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πεσλής Δημήτριος είπε: Ο
προϋ/σμός τους έτους 2017 δεν είναι αναπτυξιακός αλλά πείνας και φτώχειας
και είναι προϋπολογισμός του παρατηρητηρίου και καταψηφίζω για συμβολικούς
λόγους.
Παίρνοντας το λόγο ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βούλγαρης Κοσμάς είπε
:Αγαπητοί συνάδελφοι ο κ. Δήμαρχος παρουσίασε το Δήμο μας ως ένα
παράδεισο και τους δημότες να καρπώνονται όλα αυτά τα οφέλη. Δυστυχώς κι
εγώ συντέλεσα στην εκλογή αυτής της δημοτικής αρχής που εξαπάτησε τους
δημότες και πήρε την ψήφο και ασχολείται με προσωπικά ρουσφέτια και όχι να
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λύνει προβλήματα για το καλό του συνόλου των δημοτών. Εδώ να πώ ότι με
την συμβολή μου και στην στήριξη σε αυτήν την δημοτική αρχή και ‘έκανα ένα
μεγάλο λάθος. Εδώ ο κ. Δήμαρχος παρουσίασε έργα της τότε Νομαρχίας αλλά
και της Περιφέρειας τώρα ως δικά του. Πράγμα που δεν έχει βάσει διότι εγώ και
άλλοι συνάδελφοι καταγόμενοι από την περιοχή του πρώην Δήμου Αράχθου,
Νομαρχιακοί και Περιφερειακοί σύμβουλοι βοηθήσαμε πολύ στην υλοποίηση
αυτών των έργων. Αλήθεια κ. Συνάδελφοι πιθανόν να μην γνωρίζετε την
δύσκολη οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει ο Δήμος μας.
Για τον προϋ/σμό θα ψηφίσω τις δαπάνες των υπαλλήλων-αιρετών-αναλοσίμων
υλικών-συντήρηση και εφοδιασμό αυτοκινήτων-και βιολογικών καθαρισμών,
στα υπόλοιπα όλα όχι.
  Στην συνέχεια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε να γίνει
ονομαστική ψηφοφορία για την έγκριση του προϋ/σμού  και του ΟΠΔ του
οικονομικού έτους 2018.
Από την ψηφοφορία που έγινε, τον προϋ/σμό δεν ψήφισαν οι κάτωθι δημοτικοί
σύμβουλοι ήτοι: κ.κ. Πεσλής Χαράλαμπος, Πεσλής Δημήτριος, Μουσαβερές
Θεόδωρος, Κικιώνης Κων/νος και Βούλγαρης Κοσμάς (εκτός από αυτά που
αναφέρονται πιο πάνω)
Ύστερα από  τα  παραπάνω  η Πρόεδρος  κάλεσε  το Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
και αφού έλαβε υπόψη του:
- 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 υπ’ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση
του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων
στις Δημοτικές Ενότητες
- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011
- την υπ’ αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος - Το τεχνικό
πρόγραμμα του δήμου
- Την αριθ 02/2017 απόφαση της επιτροπής διαβούλευσης του δήμου Νικολάου
Σκουφά.
- Την υπ’ αριθ. 02/2017  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία
εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ στην Οικονομική
Επιτροπή.
- Την αριθ 856/29/09/2017 Γνώμη του παρατηρητηρίου οικονομικής
αυτοτέλειας των ΟΤΑ επι του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ έτους 2018 του
δήμου Ν. Σκουφά.
- Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά του οικονομικού
έτους 2018 όπως καταρτίστηκε με την αριθ. 166/2017  Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
- την ΚΥΑ 25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β’) με την
οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΚΑΤΑ Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
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Α. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 όπως εμφανίζονται
στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης.
  Η Συνοπτική οικονομική κατάσταση εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2018 είναι η ακόλουθη:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ
- ΕΞΟΔΩΝ  ΔΗΜΟY ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ για το έτος 2018

Κωδικοί
αριθμοί έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός
σε ευρώ

0 Τακτικά Έσοδα 4.007.264,20
1 (πλην
13) Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 264.063,00

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 446.000,00

31 Εισπράξεις από Δάνεια 388.518,00

32
Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα
παρελθόντα έτη 478.229,48

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων 723.600,00

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους 741.515,71

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 3.752.855,28

Σύνολο Πόρων 10.802.045,67

Κωδικοί
αριθμοί έσοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός
σε ευρώ

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.199.996,00

61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 1.388.424,45

63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 127.500,00

651 Τοκοχρεολύσια δανείων 3.500,00

66 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών 228.414,75

67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 1.766.172,45

81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 417.816,79

82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 1.046.647,00

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00

Επενδύσεις 0,00

71 Αγορές 105.312,40

73 Έργα 4.247.821,22

74 Μελέτες 169.290,61
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75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 7.250,00

652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 65.900,00

9111 Αποθεματικό 28.000,00
Σύνολο Εξόδων και Πληρωμών 10.802.045,67

Β. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και
παραρτήματα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας (μέχρι την τοποθέτησή
του στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο.
Γ. Ο προϋπολογισμός να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις κατά νόμο διατυπώσεις.
Δ. Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010
«πρόγραμμα διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν
εκτελείται.
Ε. Εγκρίνει το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου όπως αυτό
εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο και αποτελεί ανυπόστατο τμήμα της
παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α  250/2017.
Συνετάγη το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος Τα Μέλη
1.Βαβέτση Ροζίνα
2.Πανακούλιας Στυλιανός
3.Ντοκομές Δημήτριος

       Φωτιάδη Φανή 4.Μπασάνος Γρηγόριος
5.Βλαχοπάνου Αφροδίτη
6.Σερβετάς Λάμπρος
7.Δήμος Δημήτριος
8.Μπελής Νικόλαος
9.Ντασκαγιάννης Δημήτριος
10.Ράγγος Κωνσταντίνος
11.Βούλγαρης Κοσμάς
12.Μουσαβερές Θεόδωρος
13.Πεσλής Δημήτριος
14.Πεσλής Χαράλαμπος
15.Κικιώνης Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα
Ο  Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά

Γιαννούλης  Ευστάθιος

O Γραμματέας

Βαρέλης Ευστάθιος
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