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ΕΛΛΗΝΙKH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/2019
ΘΕΜΑ 1ο : Σύνταξη σχεδίου δημοτικού προϋπολογισμού, κατόπιν του υπ΄
αριθ. 115/18-01-2019 εγγράφου του Παρατηρητηρίου
Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών Εισήγηση επί του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του
Δήμου (Ο.Π.Δ.), έτους 2019.
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 25 η
του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 8:30 π.μ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 1077/21-01-2019
πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)
μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος,
3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 5.Δόσχορης Κων/νος.
Α π ό ν τ ε ς : 1.Γεωργίου Χαράλαμπος, 2.Σπύρου Κων/νος.
Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του
Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1.
Η υπ’ αριθ. 38347/25-07-2018 (ΦΕΚ 3086/27-07-2018 τεύχος Β΄) Κοινή Υπουργική
Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, η οποία παρείχε οδηγίες σχετικά με την
κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2019.
2.
Οι διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 σχετικά με τον προγραμματισμό,
προϋπολογισμό και θεμάτων οικονομικής διαχείρισης των νέων Δήμων, καθώς κι αυτές της § α
του άρθρου 72 του ίδιου νόμου (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010).
3.
Οι διατάξεις της § 6 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α΄).
4.
Οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α΄).
5.
Η υπ' αριθ. 1/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συντάχθηκε σε
σχέδιο ο δημοτικός προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων, καθώς και η Εισηγητική Έκθεση για
το οικονομικό έτος 2019.
6.
Η Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
προαναφερόμενης Απόφασης και στην οποία εμφαίνονται αναλυτικά όλες οι εγγραφές στα έσοδα
και στα έξοδα, καθώς και η αιτιολογία αυτών.
7.
Το υπ’ αριθ. 115/18-01-2019 (με αριθ. πρωτ. Δήμου 1086/21-01-2019) έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
εκφράζει τη γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομικό
έτος 2019, σύμφωνα με το οποίο το ανωτέρω σχέδιο είναι ισοσκελισμένο, ενώ παράλληλα
γίνονται επισημάνσεις για την προσαρμογή του σε δύο κριτήρια, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ.
38347/25-07-2018 ΚΥΑ.
8.
Η από 25-01-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με την οποία σε
συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί
του σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Δήμου μας και προκειμένου να
καλυφθούν πλήρως οι αναφερόμενες σε αυτό επισημάνσεις, προτείνει τα εξής:
α. την αύξηση του Κ.Α. εσόδων 1312 "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.
2880/2001)" κατά ποσό 23.450,00 €, καθώς εκ παραδρομής εγγράφηκε πίστωση ποσού
50.200,00 €, αντί του ορθού ποσού 73.650,00 €.

Το ποσό αυτό επηρεάζει το σύνολο του προϋπολογισμού, το οποίο και διαμορφώνεται στο ποσό
των 30.450.605,49 €. Σχετικοί Κ.Α. εξόδων είναι οι 30-7331.007 με τίτλο "Επισκευή και
συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Αγ. Θεοδώρων (νέο)" και 30-7331.008 με τίτλο "Επισκευή
και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Λουτρακίου - Περαχώρας (νέο)" με εγγεγραμμένες
πιστώσεις ποσών 80.000,00 € και 125.000,00 €, αντίστοιχα. Η αύξηση που προκαλείται στο
σύνολο των εσόδων μεταφέρεται στο Αποθεματικό κεφάλαιο το οποίο διαμορφώνεται στα
48.265,33 €.
β. Την μείωση του Κ.Α. εσόδων 4311 κατά 9.930,00 € και την αντίστοιχη μείωση του Κ.Α. εξόδων
00-6711.002 με τίτλο "Επιχορήγηση σχολ. επιτροπών προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και
κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων" διότι εκ παραδρομής
υπολογίστηκε ποσό. Οι μειώσεις αυτές δεν επηρεάζουν το σύνολο του προϋπολογισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού μελέτησε τα υποβληθέντα στοιχεία, καθώς και τις διατάξεις
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, μετά από
λεπτομερή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών
Αποφασίζει
Ο μ ό φ ω ν α (ως προς τα έσοδα)
Κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α (ως προς τα έξοδα, μειοψηφούντος του κ. Δόσχορη)
1. Συντάσσει εκ νέου, κατόπιν του υπ’ αριθ. 115/18-01-2019 εγγράφου του
Υπουργείου Εσωτερικών - Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., σε σχέδιο
τον προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2019, καθώς και
Εισηγητική ΄Εκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με αιτιολογική έκθεση κάθε μίας
εγγραφής χωριστά, τόσο στο σκέλος των εσόδων, όσο και στο σκέλος των εξόδων, την οποία
προσυπογράφει, σύμφωνα με την από 25-01-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών από την οποία προκύπτει ότι τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019 έχουν αναλυτικά ως εξής:

ΕΣΟΔΑ
0
01
02
03
04
05
06
07
1
11
12
13
14
15
16
2
21
22
3
31
32
4
41
42

Τακτικά Έσοδα
Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία
Έσοδα από κινητή περιουσία
Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα
Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών
Φόροι και εισφορές
Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες
Λοιπά τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα
Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας
Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις
Δωρεές - Κληρονομιές - Κληροδοσίες
Προσαυξήσεις - Πρόστιμα - Παράβολα
Λοιπά έκτακτα έσοδα
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που
βεβαιώθηκαν
Έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά
Έσοδα Π.Ο.Ε. έκτακτα
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.
Εισπράξεις από δάνεια
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα
παρελθόντα έτη
Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και
επιστροφές
Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων
Επιστροφές χρημάτων

8.325.628,84
145.131,72
40.000,00
3.362.675,00
1.611.050,00
740.000,00
2.401.572,12
25.200,00
3.835.068,60
1.500,00
50.000,00
3.486.593,20
16.775,40
250.700,00
29.500,00
509.364,12
476.064,12
33.300,00
10.280.484,81
0,00
10.280.484,81
2.654.520,00
2.400.200,00
32.000,00

43
5
511
512

Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους
Χρηματικό υπόλοιπο
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ

222.320,00
4.845.539,12
2.262.211,99
2.583.327,13
30.450.605,49
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Έξοδα
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Λοιπά Γενικά Έξοδα
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους
Λοιπά έξοδα
Επενδύσεις
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
Έργα
Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)
Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις
Πληρωμές Π.Ο.Ε.
Αποδόσεις
Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις μη είσπραξης
Αποθεματικό
ΣΥΝΟΛΑ:

10.784.187,52
4.302.623,30
971.561,25
2.610.466,12
59.550,00
475.174,00
119.848,54
1.058.220,00
1.145.744,31
41.000,00
6.303.128,07
1.621.560,56
4.242.936,62
438.630,89
0,00
13.315.024,57
749.874,84
2.683.200,00
0,00
9.881.949,73
48.265,33
30.450.605,49

2. Εισηγείται στο Δ.Σ. το Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου, έτους 2019.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 3/2019
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Τα Μέλη
ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κων/νος

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
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