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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού
Παπάγου - Χολαργού, Οικ. Έτους 2022.

Δήμου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
VIKTORIA NIKAKI
Sep 24 2021 02:29:PM

Αριθμός Απόφασης:
236
Χολαργός σήμερα την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα
9.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων
πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ .Ά/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση
του Αντιπροέδρου αυτής που επιδόθηκε την 10-9-2021, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:
Παρόντες

Απόντες

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Γεώργιος Ανυφαντής
Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Τράκας
Χαράλαμπος Στάικος
Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Κατά τη συνεδρίαση παραβρίσκεται η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ.
Φωτεινή Μπότη.
Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.
Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, εισηγούμενη το θέμα, είπε:
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 το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, η οικονομική επιτροπή έως την 20η Σεπτεμβρίου,
εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή και ειδικότερα εάν α) τα έσοδα και οι
δαπάνες είναι νόμιμες, β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται
υποχρεωτικά από νόμο και γ) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρο 77 του ν. 4172/2013
και, εφόσον απαιτείται, το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.
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. 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
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προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με
την κοινή
υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 και γ) δεν έχουν ενσωματώσει
το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
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 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, στην από 22
Ιουλίου 2021 συνεδρίασή της (απόφαση Νο 3) σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, τις οποίες
έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει η Εκτελεστική Επιτροπή.
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 σύμφωνα με τα πρακτικά της από 29
Ιουλίου 2021 συνεδρίασης έλαβε απόφαση για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022 και για το προσχέδιο
του προϋπολογισμού το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου
προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου Χολαργού για το οικονομικό έτος 2022 και στη συνέχεια να το
υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
- 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 υπ’ αριθ. 3 /22-7-2021 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
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- τα πρακτικά της από 29 Ιουλίου 2021 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία
εισηγήθηκε
το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή και το προσχέδιο του τεχνικού
προγράμματος
στο Δημοτικό Συμβούλιο.
- την ΚΥΑ 55040 (ΦΕΚ 3291/26-7-2021 τεύχος Β’) με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη
σύνταξη
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού 2022, ο οποίος σε Γενική Ανακεφαλαίωση έχει ως
ακολούθως:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΑ 2022

KA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ

0

Τακτικά έσοδα

11.772.393,07

1

Έκτακτα έσοδα

4.567.138,12

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

1.741.313,96

(ΠΟΕ) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
3

Εισπράξεις από δάνεια & απαιτήσεις από

3.194.132,58

ΠΟΕ
4

Εισπράξεις υπέρ δημοσίου & τρίτων &

3.730.335,00

επιστροφές χρημάτων
5

Χρηματικό υπόλοιπο

3.300.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

28.245.312,73

ΕΞΟΔΑ 2022

KA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ

3
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6

Έξοδα χρήσης

7

Επενδύσεις

4.188.220,70

8

Προβλέψεις

7.410.361,78

9

Αποθεματικό

16.631.189,71

15.540,54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

28.245.312,73

β. Υποβάλλει το παρόν σχέδιο προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου-Χολαργού προς
ψήφιση.

Η Πρόεδρος

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.

Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
Μιχάλης Τράκας
Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
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