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ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  240/2015    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
14.   ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016.  

Σήμερα Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 27829/23-10-2015 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ 
όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα 
της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι (6) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος.
3. Ιωάννης Χατζόγλου  Τακτικό μέλος
4. Αναστάσιος Δίου     Τακτικό μέλος
5. Ιωάννης  Μουράτογλου  Τακτικό 

μέλος
6. Χρήστος Πέτκος    Αναπλ. μέλος

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος.

     

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης .
          Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη  της  συνεδρίασης  και  τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  αρχίζουν  να 
συζητούν το  θέμα της ημερήσιας διάταξης.

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  την  εισήγηση  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  η 
οποία έχει ως εξής:
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Με την αριθ. 165/2015 απόφαση ΟΕ καταρτίστηκε το προσχέδιο προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2016, το οποίο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου 
Εσωτερικών. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α με το αρ. 519/2015 
έγγραφο του διαπίστωσε:

• Eσφαλμένη καταχώρηση στον υπολογισμό των Εσόδων (κριτήριο 2)  με  Κ.Α 
00/0611«ΚΑΠ  για  την  κάλυψη  γενικών  αναγκών  (άρθρο  25  Ν  1828/89)»  ποσού 
4.558.042,00 αντί του ορθού 4.558.483,22 και πρέπει να το διορθώσουμε στο ανάλογο 
ύψος,

• Eσφαλμένη καταχώρηση στον υπολογισμό των Εσόδων (κριτήριο 7)  με  Κ.Α 
00/0619.008  «Έσοδα  από  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  άρθρου  27  του 
Ν.3756/2009  περί  συμψηφισμού  οφειλών  δήμων  προς  το  Ελληνικό  Δημόσιο  και  τα 
Ασφαλιστικά ταμεία» ποσού 0,0€ αντί του ορθού 560.577,54, η παρατήρηση δεν έχει να 
κάνει  με  τον  Π/Υ αλλά με  λάθος στο  στατιστικό  δελτίο  (επισυνάπτεται  το  στατιστικό 
δελτίο) που περάστηκε στην εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ στο σχέδιο Π/Υ έχει περαστεί σωστά 
και με το σωστό ποσό οπότε δεν απαιτείται καμία ενέργεια ,

• Eσφαλμένη καταχώρηση στον υπολογισμό των Εσόδων (κριτήριο 15) με  Κ.Α 
0512 Φόρος ζύθου ποσού 11.610,00 διότι ο συγκεκριμένος φόρος καταργήθηκε με τον 
4336/2015 (επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο του υπουργείου)

• Υπέρβαση κατά 111.411,00€ (κριτήριο 16)  στην ομάδα εσόδων Ι  όπου με βάση τα 
εισπραχθέντα έτους 2014 συν την αναλογία που προκύπτει από την εισπραξιμότητα του 
Π/Υ  2015  έως  31/7/2015  προκύπτει  ότι  λανθασμένα  έχουμε  υπολογίσει  έσοδα 
3.434.830,00 αντί  του σωστού 3.323.419,00 και πρέπει να μειώσουμε ίδια έσοδα σε 
ανάλογο ύψος

• Eσφαλμένη καταχώρηση στον υπολογισμό των Εξόδων (κριτήριο 17) για Προβλέψεις μη 
είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ποσού 9.826.427,00 αντί του ορθού ποσού βάσει 
του συντελεστή εισπραξιμότητας έως την 31/7/2015 ποσού που είναι 9.835.259,09 και 
πρέπει να αυξήσουμε το ποσό της πρόβλεψης ανάλογα.

Η  Οικονομική  Υπηρεσία  προέβη  στις  ανάλογες  κινήσεις  και  διορθώνει  τους 
αντίστοιχους ΚΑ.

Μετά  τις  παραπάνω  αλλαγές  ο  προϋπολογισμός  παρουσιάζει  σύνολο  εσόδων 
32.085.801,40€ σύνολο εξόδων 32.083.324,24€ και αποθεματικό κεφάλαιο 2.477,16€. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 
σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της 
όλα τα αναφερόμενα στην  εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Την  κατάρτιση  του σχεδίου  του  προϋπολογισμού οικονομικού  έτους  2016, 
όπως  αυτό  διαμορφώθηκε  μετά  τη  Γνώμη  του  Παρατηρητηρίου,  τις  οδηγίες  του 
Υπουργείου  Εσωτερικών  και  την  αιτιολογική  εισήγηση-έκθεση  της  Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου, που συμπεριλαμβάνεται στο σκεπτικό της παρούσας. 

Β.  Την  υποβολή αυτού,  με πλήρη αιτιολόγηση κάθε  εγγραφής στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για την σχετική ψήφισή του.
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Το  μέλος  κι  Αντιπρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Αντώνιος  Ρυσάφης, 
ψηφίζει παρών κατά την ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα.

   Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 13:40 μ. μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 240/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 2-11-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Ιωάννης  Χατζόγλου,  Ιωάννης 
Μουράτογλου,  Αντώνιος  Ρυσάφης,  Χρήστος  Πέτκος 
(Αναπλ. μέλος).

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού,  Λογιστηρίου, και Προμηθειών  κα 
Μελπομένη Καλούση.
-Λογιστήριο κ. Φ. Παρούτογλου

κα Ε. Σαπουντζή
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