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ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου
Δράσης του Δήμου Γαύδου, έτους 2015.
Στη Γαύδο, σήμερα την 11η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 το
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα,
ύστερα από την 314/07-05-2015 πρόσκληση της προέδρου που δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67
του Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 13 μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:
Παρόντες
1. Λαμπάκης Ευστράτιος
2. Κατράκη Γεωργία
3.Βαϊλακάκη Αγγελική
4. Μπικογιαννάκη Μαρία
5. Βαϊλακάκης Εμμ.
6. Τσιγωνάκης Εμμ.
7. Τσακίρογλου Ελένη
8. Τσιριντάνη Σοφία
9. Τζουνάρας Βασίλειος
10.Τζανιδάκης Ματθαίος
11.Μιχελαράκης Εμμ.
12.Στεφανάκη Μανωλία
13.Κουμαντάκης Γεώργιος

Απόντες
ουδείς

Η Δήμαρχος Καλλίνικου Ευαγγελία προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Ιωαννίδης Σταύρος υπάλληλος του Δήμου για
την τήρηση των πρακτικών. Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η κ.
Αντωνογιαννάκη Β. υπάλληλος του Δήμου Κανδάνου-Σελίνου στην οποία έχει
ανατεθεί η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Γαύδου μετά την υπογραφή
διαδημοτικής Συνεργασίας των Δήμων Χανίων-Κανδάνου Σελίνου-Γαύδου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα και
τα 13 μέλη – η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το
1ο θέμα της ημερησίας διάταξης έδωσε το λόγο στην κ. Αντωνογιαννάκη να
εισηγηθεί το εν λόγω θέμα. Η κ. Αντωνογιανάκη παίρνοντας το λόγο 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

ΑΔΑ: 7ΔΡΖΩ9Κ-7ΣΗ

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

προηγούμενης

των

Υπουργών

παραγράφου

και

Οικονομικών

κατόπιν

και

αιτιολογημένης

Εσωτερικών

της

εισήγησης

της

οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των
ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.
3.Η οικονομική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το σχέδιο που της
παραδίδει η οικονομική υπηρεσία και ειδικότερα εάν: α) τα έσοδα και οι δαπάνες
είναι νόμιμες, β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που
επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και γ) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου
2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως 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 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
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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.
4.Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, 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.
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).
5.Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν
καταρτιστούν

και

δεν

υποβληθούν,

όπως

προβλέπεται

στην

προηγούμενη

παράγραφο, ή αν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να
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συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται
αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο
συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε
περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον
προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται
αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη
χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται
ύστερα

από

Υπηρεσιών

αιτιολογημένη
του

Υπουργείου

εισήγηση

της

Εσωτερικών,

Γενικής
είναι

Διεύθυνσης
δυνατόν

να

Οικονομικών
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.
7. 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. 29530/25.07.2014 (ΦΕΚ
2059Β/29.07.2015 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.
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Η οικονομική υπηρεσία συνέταξε το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ
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.
3 απόφασή της.
Στην παρούσα συνεδρίαση, η κ. Αντωνογιαννάκη ανέλυσε τους ΚΑΕ εσόδων και
εξόδων, παρέδωσε αντίγραφα εγγράφων όπου της ζητήθηκε και δεσμεύτηκε να
προσκομίσει όσα δεν είχε μαζί της.
Συνοπτικά ο προϋπολογισμός του δήμου Γαύδου έχει ως εξής:
ΕΣΟΔΑ

1.683.105,82

Χρηματικό υπόλοιπο
ΣΥΝΟΛΟ

227.841,23€
1.910.947,05€

ΔΑΠΑΝΕΣ
Αποθεματικό
ΣΥΝΟΛΟ

1.905.388,67
5.558,38€
1.910.947,05€

Στη συνεδρίαση
διευκρινήσεις.

παρενέβη

η

δήμαρχος

η

οποία

έδωσε

τις

απαραίτητες

Στην συνέχεια το λόγο πήρε η επικεφαλής της μειοψηφίας του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία εξέθεσε στο Συμβούλιο ότι η αντιπολίτευση καταψηφίζει
ομόφωνα τον προϋπολογισμό του δήμου για τους παρακάτω λόγους:
1)Δεν προσκομίστηκαν τα οικονομικά στοιχεία βάσει των οποίων διαμορφώνεται ο
προϋπολογισμός (έσοδα-πληρωμές-υποχρεώσεις-εντάλματα 2014)
2)Οι εισηγητικές που μας στάλθηκαν εσόδων-εξόδων από την πρόεδρο του
δημοτικού συμβουλίου ήταν διαφορετικές με αυτές που παρουσιάστηκαν στην
οικονομική επιτροπή (διαφορές στα διαμορφωθέντα, ενταλθέντα κλ.π.) στα έσοδα
και τα έξοδα.
3)Έχουμε καταψηφίσει το τεχνικό πρόγραμμα του 2015 (αρ. απόφ. 49 την οποία
ακόμα δεν είδαμε γραμμένη).
Στη συνέχεια η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει
για τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση της κ. Αντωνογιαννάκη και είδε
- 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
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- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011
- την υπ’ αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση
του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές
κοινότητες.
- Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου
- Το σχέδιο του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ του Δήμου 2015 του έτους 2015
όπως καταρτίστηκε με την αριθ. 3 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την ΚΥΑ 29530/25.07.2014 (ΦΕΚ 2059/29.07.2014 τεύχος Β’) με την οποία
παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού
- την εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. εγκ.53/οικ.45226/20.11.2014 Έλεγχος προϋπολογισμών
οικονομικού έτους 2015 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους
προσώπων.
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του έτους
2015, όπως εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και συνοπτικά περιγράφεται ως εξής:
ΕΣΟΔΑ

1.683.105,82

Χρηματικό υπόλοιπο
ΣΥΝΟΛΟ

227.841,23€
1.910.947,05€

ΔΑΠΑΝΕΣ
Αποθεματικό
ΣΥΝΟΛΟ

1.905.388,67
5.558,38€
1.910.947,05€

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.
Αρνητικά ψήφισε η αντιπολίτευση για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2015.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ. Στεφανάκη

ΤΑ ΜΕΛΗ
Λαμπάκης Ευστράτιος
Κατράκη Γεωργία

ΑΔΑ: 7ΔΡΖΩ9Κ-7ΣΗ

Βαϊλακάκη Αγγελική
Μπικογιαννάκη Μαρία
Βαϊλακάκης Εμμ.
Τσιγωνάκης Εμμ.
Τσακίρογλου Ελένη
Τσιριντάνη Σοφία
Τζουνάρας Βασίλειος
Τζανιδάκης Ματθαίος
Μιχελαράκης Εμμ.
Κουμαντάκης Γεώργιος

