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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της αριθ. 23 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθε σε 23η Ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης,
αναφορικά με την «Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 Δήμου Προσοτσάνης
καθώς και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσεως –Στοχοθεσία Δήμου Προσοτσάνης 2020» , υπό την
προεδρία του κ. Χατζηκυριακίδη Σαράντη, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 14538/20-12-2019 πρόσκληση του, η
οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018
και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006). Τα πρακτικά της παρούσας
Συνεδρίασης τήρησε ο τακτικός υπάλληλος Σαραφίδης Θεοφύλακτος, που ορίστηκε ειδικός γραμματέας για
την συγκεκριμένη,23η 2019 συνεδρίαση.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη
απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα και τα 23 κατωτέρω μέλη:
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ΕΓΚΡΙΣΗ

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 μελών ήταν παρόντα 23 μέλη – ο πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο και μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης,
έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ο οποίος 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.
4.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, 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 έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,
δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε)
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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, 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 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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7.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.

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.»
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 με τις 01 και 02
22.11.2019 γνωμοδοτικές αποφάσεις της σχετικά με το προσχέδιο τόσο του Τεχνικού Προσράμματος αλλά
και 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.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ’ αριθ. 5/2019 απόφαση για
το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ 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 Δημοτικό
Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 167/2019 περί «Σύνταξη Προϋπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης οικονομικού
έτους 2020»

Κατόπιν έγινε γνωστό στο σώμα το σχέδιο του Προϋπολογισμού του 2020 , η εισηγητική έκθεση
αυτού και η 167/2019 εισηγητική απόφαση της οικονομικής επιτροπής όπως και το σχέδιο Ολοκληρωμένου
πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2020, που αποτελείτε από τον πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου
,όπως συμπληρώθηκαν με βάση τις εκτιμήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας .
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Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών ο οποίος έκανε
γνωστή στο Σώμα την 167/2019 εισηγητική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία έχει
ως εξής :
ΘΕΜΑ: Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης έτους 2020
ο

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Στην περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του
Ν.4623/19 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου
του προϋπολογισμού του δήμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και ιδίως στην
παράγραφο 6, η οικονομική επιτροπή έως την 20η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική
επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας και ειδικότερα αν:
α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το
δημοτικό συμβούλιο για κάθε κοινότητα,
β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στις κοινότητες,
γ) τα 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 άρθρου 77 του Ν.4172/13 και, εφόσον απαιτείται, το αναμορφώνει
ανάλογα και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.
Σε

ειδικό

παράρτημα

του

προϋπολογισμού,

αναφέρονται

οι

δράσεις

που

αφορούν

στις

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 (Α' 18), 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
εκάστου 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.
Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του N. 4555/18, 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.
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Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην από 22-11-2019 συνεδρίασή της
σχετικά με το προσχέδιο 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 την περιπτ. δ’ 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.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την αριθ.5/2019 απόφαση για το προσχέδιο του
προϋπολογισμού και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου
Προσοτσάνης για το έτος 2020 και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και
ψήφιση.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του
Ν.4623/19
- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με το
άρθρο 12 του Ν.4623/19
- την παρ.2 του άρθρου 210 του Ν.4555/18
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
- την παρ.3 του άρθρου 76 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του N. 4555/18 και την περιπτ. δ’ του άρθρου 63 του
Ν.3852/2010
- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,
- την 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.ΥΠΕΣΑΗΔ18183/02.04.2007(ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχοςΒ’) όπως τροπ/κε και ισχύει
- την αριθ. 62038/05.09.2019 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019 τεύχος B’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. για τη σύσταση πάγιας
προκαταβολής στις κοινότητες.
- Την αριθ.5/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού
στην Οικονομική Επιτροπή
- Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου
- την ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β’) με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του
προϋπολογισμού
Κατά τη διαλογική συζήτηση πήρε το λόγο ο κ.Ντεμίρης ο οποίος είπε ότι «δεν ψηφίσαμε τον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας γιατί δε συμφωνήσαμε με τη δημιουργία νέων Διευθύνσεων και Τμημάτων, την κάλυψη των
τεσσάρων θέσεων των ειδικών συμβούλων διότι θα επιφέρουν επιπλέον ετήσιο κόστος για το Δήμο ποσού 140.000
ευρώ περίπου. Δεν ψηφίσαμε την επιμέρους αύξηση των τελών για το 2020, δεν υπάρχει ίση κατανομή των πιστώσεων
στις Κοινότητες αποδίδοντας σ’ αυτές λιγότερα από αυτά που δικαιούνται και τέλος διαπιστώνουμε ότι δημιουργείτε
ένα παραταξιακό Δήμο με τις επικείμενες προσλήψεις προσωπικού» Για τους λόγους αυτούς δεν μπορώ να ψηφίσω
τον προύπολογισμό έτους 2020. Με την άποψη του κ.Ντεμίρη συμφώνησε και ο κ.Ηλιάδης.
Ο Δήμαρχος απάντησε ότι εσείς στο παρελθόν δίνατε το 40% των πιστώσεων ΣΑΤΑ στις Κοινότητες ενώ σήμερα δίνουμε
το 80%. Οσον αφορά τον Οργανισμό τον αλλάξαμε για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του Δήμου αλλά
και να δημιουργήσουμε προΫποθέσεις για την κινητικότητα έμπειρου προσωπικού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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Α. Την εισήγηση, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο, του σχεδίου προϋπολογισμού
του Δήμου Προσοτσάνης για το έτος 2020 όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας απόφασης, για τη σχετική ψήφιση του.

Β. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ.Ντεμίρη Αθανασίου και Ηλιάδη Μιχαήλ για τους λόγους που
αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Τέλος της 167/2019 εισηγητικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Έπειτα ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εξέθεσαν τις απόψεις τους παριστάμενοι
Δημοτικοί Σύμβουλοι και η οποία παρουσιάζεται κατωτέρω συνοπτικά , σε αυτήν ο κύριος Δήμαρχος
προασπιζόμενος τον υπό ψήφιση – έγκριση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 Δήμου Προσοτσάνης
ανέφερε τα εξής ,
« Η φιλοσοφία του προτεινόμενου σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου που κατήρτισε η
διοικούσα Δημοτική Αρχή έγκειται στον υγιή αναπτυξιακό χαρακτήρα αυτού καθώς και στην ορθολογική
αντιμετώπιση των εσόδων και των εξόδων του Δήμου . Τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα μεταξύ τους ,ως μεγέθη δε κατηγοριοποιούνται όμως σε έσοδα και έξοδα από τον τακτικό
Προϋπολογισμό και σε έσοδα και έξοδα από ανταποδοτικά τέλη. Στις «δύο» αυτές κατηγορίες πρέπει έσοδα
και έξοδα να είναι ισοσκελισμένα ώστε να υπάρξει εύρυθμη λειτουργία στον Δήμο σύμφωνα πάντα με την
κείμενη νομοθεσία και εναρμονισμένη με αυτήν.
Με τον Προϋπολογισμό αυτό διορθώνονται λάθη ή αστοχίες προηγουμένων ετών αναφορικά με τα
έσοδα των τοπικών κοινοτήτων . Συγκεκριμένα προσπαθούμε να αποδώσουμε τα έσοδα του που
προέρχονται από τις κοινότητες (από την ακίνητη περιουσία αυτών )στις ίδιες τις τοπικές κοινότητες αν όχι
ολόκληρο το ποσό που εισέρχεται στα ταμεία του Δήμου σίγουρα ένα μεγάλο μέρος αυτού. Άλλωστε αυτό
είναι και δίκαιο για τις τοπικές κοινωνίες .
Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι στα ανταποδοτικά τέλη έχουν γίνει κάποιες μικρές αναγκαίες
αυξήσεις κυρίως λόγω της αύξησης στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος , της τάξεως σε πραγματικό κόστος
0,06 € ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης νερού, κυρίως όμως σε κοινότητες που το νερό που καταναλώνεται
κοστίζει πολύ πιο ακριβά σε σχέση με αυτά που εισπράττει ο Δήμος αλλά και σε καταναλωτές οι οποίοι
αλόγιστα και άσκοπα καταναλώνουν το δημόσιο αυτό αγαθό. Όλα αυτά συμβαίνουν απλά γιατί πρέπει να
ισοσκελίσουμε έσοδα και έξοδα τόσο γενικότερα όσο και εξειδικευμένα σε βάθος χρόνου. Δεν αυξάνεται
τίποτα περισσότερο από τα απολύτως αναγκαία και λόγω αυξήσεων σε άλλα τιμολόγια τα οποία ουσιαστικά
μεταφέρονται στον Δήμο μας , σε κάθε περίπτωση όμως οι αυξήσεις δεν πραγματοποιούνται επί των παγίων
και σε ολόκληρο τον Δήμο αλλά στις κοινότητες εκείνες όπου η ανταποδοτικότητα λειτουργεί εις βάρος του
Δήμου .
Μερικές πινελιές της Διοικούσας Δημοτικής αρχής στον Προϋπολογισμό αυτό , είναι η τακτική
επιχορήγηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων ώστε να επιλύονται προβλήματα της
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καθημερινότητας γρήγορα και αποτελεσματικά , η τακτική ετήσια επιχορήγηση σε συλλόγους και σωματεία
του Δήμου τα οποία λειτουργούν και δραστηριοποιούνται νόμιμα στον Δήμο μας ώστε να διευκολυνθεί η
λειτουργία τους αλλά και η πολιτισμική , πολιτιστική , αθλητική προσφορά τους στον τόπο μας.
Σίγουρα τα ίδια έσοδα των Δήμων δεν είναι αυτά που θα επιτρέψουν να πραγματοποιήσει μια
αναπτυξιακή πολιτική και δράση , οι πραγματικές δυνατότητες ανάπτυξης βρίσκονται στις περιφέρειες , στα
υπουργεία , στα προγράμματα ΕΣΠΑ , LEADER. Η μέχρι τώρα απορρόφηση κονδυλίων δεν θα πώ ότι ήταν
ανύπαρκτη από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή σίγουρα όμως δεν ήταν ικανοποιητική , ένα γεγονός το
οποίο η σημερινή διοίκηση θα αξιοποιήσει στο μέγιστο καθώς υπάρχει η επιθυμία , η θέληση , η βούληση
τόσο από τους αρμόδιους φορείς και υπουργεία όσο και η δυναμική από την πλευρά του δήμου μας ώστε να
αξιοποιήσει επερχόμενες ευκαιρίες».
Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο κύριος Ντεμίρης Αθανάσιος ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής :
«Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή πρέπει να αναφερθεί ότι ενώ παρέλαβε πριν από εννέα χρόνια χρέη
γύρω στα τέσσερα με πέντε εκατομμύρια παραδώσαμε τον Σεπτέμβριο πλεόνασμα γύρω στα δύο
εκατομμύρια εφτακόσιες χιλιάδες ευρώ . Με τον τρόπο αυτό εξυγιαίνοντας ουσιαστικά τον Δήμο στερήσαμε
ταυτόχρονα αυτόν εξαιτίας της κατάστασης που ανέφερα από έργα γύρω στα οκτώ εκατομμύρια ευρώ , κάτι
που όμως ήταν αναπόφευκτο .
Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του 2020 , σίγουρα είναι ένας πλούσιος Προϋπολογισμός αφού
ουσιαστικά έχει καταρτιστεί και εμπλουτιστεί με έργα τα οποία συνέταξε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή ,
μόνο τα έργα που ακόμη δεν έχουν δημοπρατηθεί είναι αρκετά για την υπόλοιπη χρονιά.
Τα αρνητικά στοιχεία για τα οποία και δεν θα υπερψηφίσουμε τον Προϋπολογισμό του 2020 είναι τα
εξής , πρώτον σπαταλάτε αφειδώς το Δημοτικό Χρήμα κάτι που διαφαίνεται από τον υπό έγκριση Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου , αφού ουσιαστικά φτιάχνεται μια μικρή νομαρχία με πέντε διευθύνσεις
,δεκαεπτά τμήματα ,τέσσερις συμβούλους , έναν νομικό και θέση γενικού γραμματέα , οι οποίες θα
στοιχήσουν στον Δήμο ετησίως 140.000,00 με 150.000,00 επιπλέον .

Αναφορικά με την ΣΑΤΑ των κοινοτήτων για την οποία λέτε ότι μοιράζετε στις τοπικές κοινότητες
αυξημένη κατά 83% , βλέποντας όμως κανείς τα νούμερα καταλαβαίνει ότι ουσιαστικά διανέμεται το 53-54 %
της ΣΑΤΑ μένοντας το υπόλοιπο για να κάνει την πολιτική του ο Δήμος».

Εν συνεχεία τον λόγο έλαβε ο κύριος Άγγελος Λύσσελης , επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης ο
οποίος ανέφερε ότι ουσιαστικά το μεγαλύτερο κομμάτι της άποψης της παράταξης το διατύπωσε ήδη ο
κύριος Ντεμίρης συμφωνώντας με αυτόν

, εκ προοιμίου δε ανέφερε ότι η μείζων αντιπολίτευση θα

καταψηφίσει τον Προϋπολογισμό και συμπλήρωσε , «θα αναφέρω επιγραμματικά δυο τρία σημεία , τα έργα
που δεν γίνονται στα Κοκκινόγεια για τα οποία προεκλογικά υποσχόσασταν πολλά , την μεγάλη επιχορήγηση
στην κοινότητα των Πύργων που αγγίζει το ποσό των 10.000,00 € , την θέληση σας να επιχορηγήσετε και
καλά κάνετε του Συλλόγους του Δήμου , με το ποσό των 50.000,00 € τα οποία ουσιαστικά στερείτε από την
ΔΗΚΕΠ και τα δίνετε απευθείας στους συλλόγους , ενώ η προηγούμενη διοίκηση είχε επιχορηγήσει με το
ποσό αυτό την ΔΗΚΕΠ και στήριζε πραγματικές και ουσιαστικές δράσεις των συλλόγων».

ΑΔΑ: 6Υ6ΛΩΞΖ-81Κ

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία
καταγράφηκε και θα απομαγνητοφωνηθεί ,θα αποτελέσει δε το πρακτικό της 23ης ειδικής συνεδρίασης για
τον Προϋπολογισμό του Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2020 . Στην συζήτηση αυτή τόσο ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών όσο και ο Δήμαρχος αντιπαρήλθαν και απάντησαν στις
παρατηρήσεις της μείζονος αντιπολίτευσης , λέγοντας ότι αναφορικά με τον νέο οργανισμό του Δήμου και με
γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του προχωρούμε σε νόμιμες αλλαγές οι οποίες σε βάθος χρόνου θα
αποδώσουν τα μέγιστα για τον δήμο μας και είναι καθ όλα σύννομες . Σχετικά με τις αυξήσεις στα δημοτικά
τέλη ο Κύριος Αντιδήμαρχος τόνισε πως αυτές δεν αφορούν την πάγια κατανάλωση αλλά περισσότερο την
ίδια υπερκατανάλωση και σε συγκεκριμένες κοινότητες στις οποίες τα ανταποδοτικά τέλη λειτουργούν
αντιστρόφως ανάλογα.

Ο κύριος Δήμαρχος ακολούθως είπε πως μας καταλογίζεται ότι άλλα υποσχόμασταν προεκλογικά και
άλλα πράττουμε, παρατήρησε όμως πως αυτή η Δημοτική αρχή διανύει τον τρίτο μήνα διοίκησης ,οπότε είναι
σε όλους αντιληπτό ότι όσα αναφέραμε προεκλογικά και ο κόσμος μας ψήφισε γι αυτό , είναι αδύνατο να
πραγματοποιηθούν μέσα σε τρείς μόνο μήνες ή και ακόμη σε έναν χρόνο».
Ακολούθως η κυρία Αετοπούλου-Τσαουσίδου Κατίνα δήλωσε παρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών και είδε
την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013
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,
το άρθρο 189 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α')
τις 01 και 02 αποφάσεις – γνωμοδοτήσεις 22.11.2019 της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
τις 04 και 05 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης με τις οποίες, η
επιτροπή εισηγήθηκε το προσχέδιο του τεχνικού προγράμματος στο Δημοτικό συμβούλιο και στην
επιτροπή Διαβούλευσης και το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή
αντίστοιχα.
την 248/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης με την οποία εγκρίθηκε και
καταρτίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων έργων του Δήμου για το 2020(ΑΔΑ: ΨΩ4ΛΩΞΖ3ΦΘ)
Το σχέδιο του προϋπολογισμού όπως καταρτίστηκε με την αριθ. 167/2019 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης του έτους 2020
την ΚΥΑ 55905 (ΦΕΚ 3054/29-7-2019 τεύχος Β’) με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
το Ολοκληρωμένο πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2020 .
Το 2456/20.12.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Γνώμη του Παρατηρητηρίου
οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
Δήμου Προσοτσάνης

ΑΔΑ: 6Υ6ΛΩΞΖ-81Κ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου Προσοτσάνης έτους 2020, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο
Προϋπολογισμού και την εισηγητική έκθεση αυτού

τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

απόφασης.
Συγκεντρωτικά ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 Δήμου Προσοτσάνης παρουσιάζει:
ΕΣΟΔΑ:
Τακτικά…………………………………………………………………...4.430.827,84 ευρώ
Έκτακτα…………………………………………………………………. 4.952.423,04 ευρώ
Έσοδα Παρελθόντων Οικ.ετών……………………………... 305.000,00 ευρώ
Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ…….2.731.220,40 ευρώ
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων…………. .1.264.830,00 ευρώ
Χρηματικό Υπόλοιπο …………………………………………..

2.178.039,97 ευρώ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ……………….. 15.862.341,25 ευρώ

ΕΞΟΔΑ:
Γενικά Εξοδα………………………………………………………….. 6.102.423,46 ευρώ
Επενδύσεις……………………………………………………………… 5.798.008,57 ευρώ
Πληρωμές ΠΟΕ Αποδόσεις και Προβλέψεις….…….

3.951.038,42 ευρώ

Αποθεματικό……………………………………………………....

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ…………….

10.870,80 ευρώ

15.862.341,25 ευρώ

Β. Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2016 , που αποτελείτε από τους πίνακες
στοχοθεσίας του Δήμου και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου αυτού ,όπως συμπληρώθηκαν με βάση τις
εκτιμήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας .
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Λύσσελη Άγγελου ,Ντεμίρη Αθανασίου ,Ηλιάδη Μιχαήλ,
Παπαδόπουλου Αλέξανδρου , Τσαουσίδη Ιωάννη , Συμεωνίδου Σοφίας , Λευκόπουλου Αναστάσιου ,Παπαδοπούλου
Σουλτάνας για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό και σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Η κυρία Τσαουσίδου Αετοπούλου Κατίνα Δήλωσε Παρούσα

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 263/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Ο Ειδικός γραμματέας
Τα Μέλη :
Συμβουλίου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

