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     Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος), στο Δημοτικό Κατάστημα που
βρίσκεται επί της Πλατείας Νέστορος και στην αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος),
σήμερα  την 17η του  μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της  εβδομάδας
Παρασκευή και ώρα 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου - Νέστορος
συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση ύστερα  από την αριθμ.  20303 και  από
13.10.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Πετρόπουλου Παναγιώτη που
επιδόθηκε  χωριστά  στους  κ.κ.  Δημοτικούς  Συμβούλους  –  Μέλη  της  Οικονομικής
Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του νόμου 3463/2006 και του
άρθρου 75 του νόμου 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που
αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Πετρόπουλος Παναγιώτης (Πρόεδρος), Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος

Κωνσταντίνος, Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Καραμπάτσος
Νικόλαος, (Μέλη)

                                                            
ΑΠΟΝΤΕΣ 

Κανάκης Ηλίας (Αντιπρόεδρος)

     Παρίσταται  ως Ειδικός Γραμματέας  τήρησης των πρακτικών της  Οικονομικής
Επιτροπής ο Αναστασόπουλος Γεώργιος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. 

     Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Πετρόπουλος  Παναγιώτης  αφού
διαπίστωσε  ότι  υφίσταται  νόμιμη  απαρτία,  καθότι  επί  συνόλου  επτά  (7) μελών
βρίσκονται  παρόντα  τα έξι  (6) μέλη  και  απόντα  το  ένα  (1) μέλος,  όπως  αυτά
αναφέρονται πιο πάνω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε το 1ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης,  της
συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  ήτοι:  «  Εισηγητική  έκθεση  της
Οικονομικής Επιτροπής επί του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου –
Νέστορος οικονομικού έτους 2015  » και εισηγούμενος του θέματος αυτού ανέφερε:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής επί του σχεδίου

προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου – Νέστορος οικονομικού έτους 2015
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     Σύμφωνα με την 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  το  άρθρο  77  του  ν.  4172/2013  και  ιδίως  στην  παράγραφο  5,  η
οικονομική  επιτροπή  εξετάζει  το  προσχέδιο  που  της  παραδίδει  η  εκτελεστική
επιτροπή, και  ειδικότερα εάν:  A) τα έσοδα και οι  δαπάνες είναι  νόμιμες,  B) 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.
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, 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 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.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010  η
Εκτελεστική Επιτροπή: 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.
Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
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Λαμβάνοντας  υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική  Επιτροπή έλαβε τις  υπ’  αριθ.
4/2014  και  6/2014  αποφάσεις  της  για  το  ετήσιο  πρόγραμμα  δράσης  και  για  το
προσχέδιο του προϋπολογισμού αντίστοιχα, τα οποία και εισηγείται στην Οικονομική
Επιτροπή.

     Σύμφωνα όλα τα  παραπάνω πρέπει  να  προβούμε  στη  σύνταξη  του  σχεδίου
προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2015. και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε
στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.  

     Ο Σύμβουλος κ. Καραμπάτσος Νικόλαος κάνει παρατήρηση για τη μείωση των
κοινωνικών  παροχών  και  των  επενδύσεων,  συμφωνεί  τελικά  με  το  σχέδιο
παρατηρήσεις θα κάνει όταν το θέμα έρθει στο δημοτικό συμβούλιο. 

     Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της έλαβε
υπόψη της τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις των άρθρων 72, 74,
75 του νόμου 3852/2010, των άρθρων 103 και 105 του νόμου 3463/2006

Ο μ ό φ ω ν α     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    

     Α. Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου – Νέστορος για
το  έτος  2015,  όπως  εμφανίζονται  στο  συνημμένο  σχέδιο  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.

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

     
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ  259/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
       (Ακολουθούν Υπογραφές)

                                   Πύλος   29/10/2014
                                                                         Ακριβές Απόσπασμα

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                                                                                               

                                                                           ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                                              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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