
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/9-3-2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του 
Δήµου Σαµοθράκης

Στην Σαµοθράκη, σήµερα, 09-03-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 17:00 στο 
Δηµοτικό Κατάστηµα του Δήµου  Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Σαµοθράκης,  ύστερα από την 1443/3-03-2011 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα 
µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.
ΘΕΜΑ:1ο «Περί καταρτίσεως σχεδίου προϋπολογισµού του Δήµου Σαµοθράκης 
έτους 2011»
Αριθ.Απόφασης: 3
Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού 
διαπίστωσε ότι από τα επτά (07) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (05) 
µέλη:
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χανός Γεώργιος Πρόεδρος Οικ.Επ. 1. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος - 

Μέλος Οικ.Επ.
1. Γιαραµάνης Χρήστος - Μέλος Οικ.Επ 2.Γερονικολάκης Ανέστης Μέλος 

Οικ.Επ 
1. Λάζαρης Αλέξανδρος Μέλος Οικ.Επ. (δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 

νόµιµα)
1. Κυλίµος Νικόλαος - Μέλος Οικ.Επ.
1. (Μόραλη)-Αντωνάκη Χρυσάνθη – Μέλος 
Οικ.Επ. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Χονδρό Σταύρο , υπάλληλος του Δήµου
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε 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 τις παρ.1-8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010:

«1. Για το µεσοπρόθεσµο Προγραµµατισµό των Δήµων εκπονείται πενταετές 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραµµα 

Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισµό. Το Τεχνικό Πρόγραµµα καταρτίζεται µαζί µε το 

Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης, το οποίο αποτελεί µέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, 

ως παράρτηµα (Σύµφωνα µε την  περίπτωση δ άρθρο 9 Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 

5694/3.2.2011 για το έτος 2011, Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης αποτελεί ο οικονοµικός 

προϋπολογισµός και το Τεχνικό Πρόγραµµα).   

2. Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν 

στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των 

υπηρεσιών τους.



3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας, 

καθορίζονται τα ποσοστά κατανοµής των πόρων που αφορούν στις δηµοτικές 

ενότητες. Σε περίπτωση που δηµοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα 

εξυγίανσης, ο προϋπολογισµός του συντάσσεται µε βάση αυτό.

4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών 

του δήµου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισµό και εισηγείται το προσχέδιο του 

Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισµού στην οικονοµική επιτροπή, προκειµένου η τελευταία 

να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δηµοτικό συµβούλιο.

5.Έως τις 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη 

προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισµού, καθώς και οι διαδικασίες 

διαβούλευσης.

6.Συνοπτική οικονοµική κατάσταση του προϋπολογισµού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε 

από το δηµοτικό συµβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου 

δήµου και δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική 

εφηµερίδα ή, εάν  τέτοια δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια του νοµού 

που εδρεύει ο οικείος δήµος. Η παράλειψη της ανωτέρω δηµοσίευσης δεν επηρεάζει 

το κύρος της απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισµός.

7.Ο προϋπολογισµός, το ετήσιο πρόγραµµα δράσης (Σύµφωνα µε την περίπτωση δ 

άρθρο 9 Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011 για το έτος 2011, Ετήσιο Πρόγραµµα 

Δράσης αποτελεί ο οικονοµικός προϋπολογισµός και το Τεχνικό Πρόγραµµα.), η 

εισηγητική έκθεση της οικονοµικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δηµοτικού 

συµβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών 

υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον 

έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή 

έσοδα που επιβάλλονται από το νόµο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία 

δεν προβλέπονται από το νόµο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα 

τις αποδόσεις του προηγούµενου οικονοµικού έτους, ο Ελεγκτής Νοµιµότητας καλεί 

το δηµοτικό συµβούλιο να αναµορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισµό µέσα σε 

προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών.

8.Στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του 

σχετικού κωδικού αριθµού του προϋπολογισµού του οικείου δήµου. Με απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µετά από 



γνώµη της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δηµοτική και 

τοπική κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την  πάγια προκαταβολή, καθώς 

και το ύψος αυτής µε βάση τον πληθυσµό. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας 

προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας ή ο 

πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.»

Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.3 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 εκδόθηκε η υπ’ 

αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του 

ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. ενώ η σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δηµοτικές και τοπικές 

κοινότητες ορίζεται µε την 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) 

απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.

3852/2010. 

Σύµφωνα µε την περίπτωση δ άρθρο 9 Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011 για το έτος 

2011, Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης αποτελεί ο οικονοµικός προϋπολογισµός και το 

Τεχνικό Πρόγραµµα. 

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. 

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.

2/2011 απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισµού το οποίο και εισηγείται στην 

Οικονοµική Επιτροπή.

Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 

141/09.02.2011 τεύχος Β’) 



«3.Για τον προσδιορισµό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαµβάνονται υπ' 

όψη τα διαχειριστικά αποτελέσµατα του προηγούµενου οικονοµικού έτους και 

ειδικότερα, για µεν τα έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που 

έχουν ενταλθεί.»

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούµε στη σύνταξη του σχεδίου 

προϋπολογισµού του Δήµου Σαµοθράκης για το έτος  2011 και στη συνέχεια να το 

υποβάλλουµε στο Δηµοτικό Συµβούλιο προς ψήφιση.

Η Οικονοµική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της  

- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

- τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010

- 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 ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’)

- 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 Β’) απόφαση του 

ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δηµοτικές και τοπικές 

κοινότητες.

- Την  υπ’ αριθ.2/2011  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής µε την οποία 

εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισµού στην Οικονοµική Επιτροπή

-  Την αλλαγή στο προσχέδιο του προϋπολογισµού της Εκτελεστικής Επιτροπής 

συγκεκριµένα την  διαγραφεί του Κ.Α00/6117.01 Αµοιβές εκλεκτών ΚΔΕΣ 

(Κοινωφελής Δηµοτική Επιχείρηση Σαµοθράκης).

- και κατόπιν διαλογικής συζήτησης όπου εκφράστηκαν οι απόψεις των µελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Με πλειοψηφία 

Α. Τροποποιεί το σχέδιο του προϋπολογισµού ως εξής:

 Στους  κωδικούς: α) ΚΑ00/6117.01 Αµοιβές ελεγκτών ΚΔΕΣ διαγράφη το ποσό

  β) Αποθεµατικό ΚΑ9111 έχει ποσό  5.413,13€ 



Κατά τα λοιπά εγκρίνει µε πλειοψηφία το σχέδιο του προϋπολογισµού 

συµπεριλαµβανοµένης της προαναφερόµενης τροποποίησης. (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.

Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησαν τα παρακάτω µέλη: 

η κα Αντωνάκη Μόραλη Χρυσάνθη διαφώνησε ως προς την ψήφιση του 

προϋπολογισµού γιατί η εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής δεν έγραφε τα 

διαµορφωθέντα και βεβαιωθέντα  του προηγούµενου έτους, και ότι σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν3852/2010 η οικονοµική επιτροπή συντάσσει τον 

προϋπολογισµό και δεν προσκοµίζεται σχέδιο µισή ώρα πριν την συνεδρίαση του 

Συµβουλίου για έγκριση.

- ο κ Λάζαρης Αλέξανδρος ως προς ως προς το ποσό που διατίθεται στις µελέτες στον 

προϋπολογισµό του έτους 2011

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

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


