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Από το πρακτικό της αριθ. 21 Ειδικής Συνεδρίασης (δια περιφοράς) του Δημοτικού Συμβουλίου
Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η Νοεμβρίου του έτους 2021
ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός
Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη την αριθμ. 11270/25.11.2021 πρόσκληση
του Προέδρου, τα email και τις καταγεγραμμένες – υποβληθείσες ψήφους (είκοσι έξι)(26), σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες
του άρθρου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019 και τις οδηγίες της εγκυκλίου 163/29-05-2020
συγκέντρωσε τον πίνακα από τους Δημοτικούς Συμβούλους που συμμετείχαν στην ψηφοφορία
καθώς και την ηλεκτρονική ψηφοφορία αυτών (αν και προσκλήθηκαν άπαντες) ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ.Σ
ΑΠΟΝΤΕΣ
(Δεν
υπέβαλαν
πίνακα με την
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ψήφο τους)
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος
Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)
ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ανεξάρτητος)
ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Ανεξάρτητος)
Για τη ψηφοφορία ενημερώθηκε και ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος (άνευ ψήφου).
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ΑΔΑ: ΨΙΒΙΩΞΖ-9Ο8
Αριθμός Απόφασης: 114/2021
Θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022 Δήμου Προσοτσάνης καθώς και του
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσεως – Στοχοθεσία Δήμου Προσοτσάνης 2022.
(ΣΧΕΤ.: α) 284/2021 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Προσοτσάνης, β) Γνώμη Παρατηρητηρίου και
Αιτιολογική Έκθεση).
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την ψήφιση του μοναδικού θέματος, θέτοντας υπόψη των
Δημοτικών Συμβούλων την 284/2021 απόφαση της Ο.Ε., την γνώμη του Παρατηρητηρίου, το σχέδιο
του Προϋπολογισμού, τον πίνακα στοχοθεσίας, καθώς και κάθε στοιχείο αναγκαίο για την
ενημέρωσή τους, θέτοντας υπόψη την σχετική νομοθεσία, όπως προκύπτει και από το εισηγητικό
μέρος της απόφασης της Ο.Ε., όπως παρακάτω:
Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18
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.
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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) 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
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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, όπως ισχύει μετά την
τροποποίηση με τα άρθρα 76 του Ν. 4172/2013 και 197 του 4555/2018 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.
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, 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.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες με την
1/2021 γνωμοδοτική απόφαση 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, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του N. 4555/18, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει η
Εκτελεστική Επιτροπή.
Επιπρόσθετα σύμφωνα με την περίπτωση δ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική
Επιτροπή:
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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 υπ’ αριθ. 8/2021
απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 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 αριθ. 284/2021 περί «Σύνταξης και εισήγησης σχεδίου
Προϋπολογισμού και ΟΠΔ (Πίνακας Στοχοθεσίας) του Δήμου Προσοτσάνης οικονομικού έτους
2022», όπως συμπληρώθηκαν , με βάση τις εκτιμήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας, όπως παρακάτω:
«ΘΕΜΑ: Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού και ΟΠΔ (πίνακας στοχοθεσίας) του Δήμου
έτους 2022
Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για την δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την
εισήγηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης στην οποία αναφέροντα τα παρακάτω:
Στην περίπτ. β’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του
άρθρου 3 του Ν.4623/19 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, 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
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
5
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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.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες σε 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.
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της , η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την αριθ. 8/2021 απόφασή της για
το προσχέδιο του προϋπολογισμού και ΟΠΔ (πίνακας στοχοθεσίας) του Δήμου έτους 2022 το οποίο και
εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει η ΟΕ να προβεί στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού
του Δήμου Προσοτσάνης και ΟΠΔ (πίνακας στοχοθεσίας) του Δήμου έτους 2022 και στη συνέχεια αυτό να
υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και ψήφιση.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :
- την περίπτ. Β’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3
του Ν.4623/19 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20
- 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. ΥΠΕΣΑΗΔ 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε 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. 8/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του
προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή
- Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου
- την ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού
- την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.4830/2021 και ισχύει
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-Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα τα παρόντα
μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την εισήγηση, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο, του σχεδίου
προϋπολογισμού και του ΟΠΔ (πίνακας στοχοθεσίας) του Δήμου Προσοτσάνης, για το έτος 2022, 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.»

Ο κ. Ηλιάδης Μιχαήλ υπέβαλε τους λόγους που καταψηφίζει το θέμα όπως παρακάτω:
«Η ψήφος μας για τον προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2022 Δήμου Προσοτσάνης καθώς και του
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης που μας κατέθεσε η Δημοτική Αρχή, είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ, διότι
θεωρούμε ότι είναι ένας προϋπολογισμός σπάταλος, πλασματικός, μη αναπτυξιακός, ρουσφετολογικός.
Η αιτιολόγηση των παραπάνω αναλύεται ως εξής:
Έχουν προσληφθεί πολλοί μετακλητοί υπάλληλοι (ειδικοί σύμβουλοι, προϊστάμενοι, διευθυντές και
συνεργάτες), προσλαμβάνονται πολλοί με δίμηνες συμβάσεις με κριτήρια παραταξιακά ρουσφετολογικά, με συνέπεια να γίνεται σπατάλη πολλών πόρων.
Τα ανείσπρακτα Π.Ο.Ε. έχουν σχεδόν διπλασιαστεί και δεν παρατηρείται καμιά ενέργεια από τη
Δημοτική Αρχή να βελτιωθεί το πρόβλημα.
Η ανταποδοτικότητα δε λειτουργεί μια και έχουν αυξηθεί τα έξοδα για την άρδευση και ύδρευση.
Δεν υπολογίστηκε η αύξηση του ρεύματος και στον προϋπολογισμό τα ποσά παραμένουν τα ίδια.
Επιπρόσθετα, ενώ ο ΦΟΠ έχει αυξηθεί πάρα πολύ, η Δημοτική Αρχή προσθέτει νέους πυλώνες και
καλεί τους πολίτες να πληρώσουν οριζόντια αύξηση 10% για το 2022.
Η Δημοτική Αρχή κοροϊδεύει και περιπαίζει τους προέδρους των κοινοτήτων, τους πολιτιστικούς και
αθλητικούς συλλόγους. Ενώ προβλεπόταν πάγια προκαταβολή για όλες τις κοινότητες, δεν
χορηγήθηκε σε όλες. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη ανισοκατανομή κονδυλίων μεταξύ των κοινοτήτων, με
συνέπεια κάποιες κοινότητες να ευνοούνται και κάποιες να αδικούνται. Ενώ προβλεπόταν και
ενίσχυση των συλλόγων, και αυτοί δεν έλαβαν ούτε ευρώ.
Η παρούσα Δημοτική Αρχή κτίζει έναν παραταξιακό Δήμο και πολύ φοβόμαστε ότι αν συνεχίσει έτσι
μέχρι το τέλος της τετραετίας ο εύρωστος Δήμος που παρέλαβε, ήδη είναι χρεοκοπημένος, παρ΄
όλες τις προσπάθειες της Οικονομικής Υπηρεσίας που λειτουργεί άψογα.
Ο προϋπολογισμός κινείται στα περσινά πλαίσια που ήταν ένας εικονικός προϋπολογισμός και αυτό
αποδεικνύεται από τις πολλές τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι τώρα.
Τέλος, ανάπτυξη του Δήμου με ασφαλτοστρώσεις και κόμβους μη λειτουργικούς δε γίνεται.
Επιπροσθέτως:
Ο Προϋπολογισμός του 2021 κατέστη ελλειμματικός..Το ίδιο θα συμβεί και με τον προϋπολογισμό
του 2022 , διότι υπάρχει υπερεκτίμηση είσπραξης εσόδων σε πολλούς κωδικούς. Ακόμη,
διαφωνούμε στον τρόπο χρέωσης των τελών αποχέτευσης. Αυτό, διότι η δημοτική αρχή προτείνει
μια οριζόντια αύξηση χωρίς να εξαιρεί την κατανάλωση των παροχών ύδρευσης που δεν είναι
συνδεδεμένες με την αποχέτευση, π.χ. σε σπίτια που έχουν δύο ή και περισσότερες παροχές και
ποτίζουν τον κήπο τους ή και σε οικόπεδα που ποτίζουν μόνο κήπους και δέντρα, δεν εξαιρούνται
αυτές οι παροχές από την οριζόντια αύξηση.
Επίσης, διαφωνούμε σε οποιαδήποτε αύξηση τελών για φέτος. Στην περσινή αύξηση 35%,
προστίθεται για τη νέα χρονιά ακόμα 10% οριζόντια αύξηση σε όλο το δήμο.
Επιπρόσθετα, περιμένουμε ακόμη την υλοποίηση της δέσμευσης και υπόσχεσης των 1000 (ΧΊΛΙΩΝ)
ευρώ σε κάθε νεογέννητο παιδί του Δήμου μας, ώστε να ενισχυθούν τα νέα ζευγάρια και η
υπογεννητικότητα. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει κάποιος κωδικός και στον προϋπολογισμό του
2022.
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Ακόμη περιμένουμε την έλευση του Φυσικού Αερίου που θα φέρνατε. Σταματήστε τις σπατάλες,
για να μην πτωχεύσει ο Δήμος. Πιστεύουμε ότι ο προϋπολογισμός του 2022 θα καταστεί
ελλειμματικός, όπως κατέστη και ο προηγούμενος του 2021.
Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός για το 2022 είναι σπάταλος, πλασματικός, μη
αναπτυξιακός, ρουσφετολογικός και αποδεικνύει την αδυναμία της διοίκησης να αναδείξει τα
πλεονεκτήματα του Δήμου και να του προσφέρει την οικονομική ευρωστία των προηγούμενων
χρόνων.»
Με την άποψη του κ. Ηλιάδη συμφώνησαν και οι κ.κ. Λύσσελης Άγγελος, Χατζησαββίδης
Δημήτριος, Παπαδοπούλου Σουλτάνα, Τσαουσίδης Ιωάννης, Παυλίδης Πέτρος, Παπαδόπουλος
Αλέξανδρος, Συμεωνίδου Σοφία, Λευκόπουλος Αναστάσιος και Τερνεκτσής Ιωάννης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Το γεγονός ότι η παρούσα συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις
αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019
3. Την 163/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
4. Το με αρ. πρωτ. 60249/22-9-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ
5. το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
6.
την περίπτωση α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε
με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020
7. Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013
8. την παρ.3 του άρθρου 76, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του N. 4555/18 και την
περίπτωση δ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
9. τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010
10. το άρθρο 189 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α')
11. την ΚΥΑ 55040/21.7.2021 (ΦΕΚ 3291/26.7.2021 τεύχος Β΄) με την οποία παρέχονται
οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
12. Το με αριθ. πρωτ. 2066/23.11.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Γνώμη
του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου
Προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Προσοτσάνης
13. την αριθ. 1/2021 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
14. την αριθ. 8/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης με την
οποία η Επιτροπή εισηγήθηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή
15. Το σχέδιο του προϋπολογισμού όπως καταρτίστηκε με την αριθ. 284/2021 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης του έτους 2022
16. το Ολοκληρωμένο πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2022
17. την αριθ. 103/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης με την οποία
εγκρίθηκε και καταρτίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων έργων του Δήμου για το
2022
18. την ηλεκτρονική αλληλογραφία – ψηφοφορία των Δημοτικών Συμβούλων
19. Το γεγονός ότι συμμετείχαν 26 από τους 27 Δημοτικούς Συμβούλους, δηλαδή
μεγαλύτερο των 2/3 που απαιτείται από το Νόμο
20. Τον πίνακα με τη θετική ή αρνητική ψήφο των Δημοτικών Συμβούλων που υποβλήθηκαν
σύμφωνα με την πρόσκληση:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ.Σ
ΨΗΦΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
(Δεν υπέβαλαν
πίνακα με την
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)
ψήφο
τους)
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΤΙΚΗ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος
Αντιπολίτευσης)
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ
ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΙΝΑ
(Επικεφαλής
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
Ελάσσονος Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)
ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ανεξάρτητος)
ΘΕΤΙΚΗ
ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Ανεξάρτητος)
ΑΡΝΗΤΙΚΗ

26
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την καταμέτρηση των ψήφων για το συγκεκριμένο θέμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Προσοτσάνης έτους 2022, όπως εμφανίζεται

στο

επισυναπτόμενο σχέδιο Προϋπολογισμού και την Εισηγητική Έκθεση αυτού τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Συγκεντρωτικά ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 Δήμου Προσοτσάνης παρουσιάζει:

9

ΑΔΑ: ΨΙΒΙΩΞΖ-9Ο8

ΕΣΟΔΑ:
Τακτικά…………………………………………………………………... 4.302.877,84 ευρώ
Έκτακτα…………………………………………………………………. 4.597.226,12 ευρώ
Έσοδα Παρελθόντων Οικ. ετών……………………………... 335.000,00 ευρώ
Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ……. 6.300.400,40 ευρώ
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων…………. 1.663.330,00 ευρώ
Χρηματικό Υπόλοιπο ………………………………………….. 1.499.299,13 ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ……………….. 18.698.133,49 ευρώ

ΕΞΟΔΑ:
Γενικά Έξοδα………………………………………………………….. 6.304.090,69 ευρώ
Επενδύσεις……………………………………………………………… 8.317.920,56 ευρώ
Πληρωμές ΠΟΕ Αποδόσεις και Προβλέψεις….……. 4.074.755,42 ευρώ
Αποθεματικό…………………………………………………….... 1.366,82 ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ…………….

18.698.133,49 ευρώ

Β. Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2022, που αποτελείτε από
τους πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου, όπως συμπληρώθηκαν με βάση τις εκτιμήσεις της αρμόδιας
υπηρεσίας.
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Λύσσελη Αγγέλου, Ηλιάδη Μιχαήλ, Χατζησαββίδη
Δημητρίου, Παπαδοπούλου Σουλτάνας, Τσαουσίδη Ιωάννη, Παυλίδη Πέτρου, Παπαδόπουλου
Αλέξανδρου, Συμεωνίδου Σοφίας, Λευκόπουλου Αναστασίου, Τερνεκτσή Ιωάννη, Ψωμά Αλέξανδρου
και Τσαουσίδου Αετοπούλου Κατίνας για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας
απόφασης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 114/2021
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
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