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ΘΕΜΑ 1ο
(Ημερήσιας Διάταξης)

Προσαρμογή σχεδίου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019
Στο Πολύκαστρο σήμερα 06-11-2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09.00 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παιονίας, ύστερα από την
αριθμ. 19.402/31-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1)Ευθυμιάδης Λάζαρος , 2) Μπαβέλης Δημήτριος , 3)
Σιωνίδης Κωνσταντίνος, 4) Τζούρτζος Αθανάσιος , 5)Φράγκος
Γεώργιος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Γκουντενούδης Χρήστος, 2) Αριζάνης Ηλίας.
*Πρίν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
αποφασίσθηκε η συζήτηση και ψήφιση του παρακάτω θέματος:
1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών - Καθορισμός όρων διακήρυξης για
«Χωματουργικές εργασίες Δήμου Παιονίας»
2. Έγκριση πρακτικού παραλαβής προσφορών & ελέγχου δικαιολογητικών
συμμετοχής για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Αξιούπολης Δήμου Παιονίας»
3. Έγκριση πρακτικού παραλαβής προσφορών & ελέγχου δικαιολογητικών
συμμετοχής για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου
Παιονίας (Δ.Ε.Ευρωπού)»
4. Έγκριση πρακτικού παραλαβής προσφορών & ελέγχου δικαιολογητικών
συμμετοχής για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου
Παιονίας (Δ.Ε.Γουμένισσας και Τ.Κ. Λιβαδίων)».

Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
της επιτροπής, ότι το Παρατηρητήριο της Οικονομικής Αυτοτέλειας των
Ο.Τ.Α. με το υπ’ αριθμ. 670/19-10-2018 έγγραφο του, διατύπωσε
παρατηρήσεις επί του συνταχθέντος σχεδίου προϋπολογισμού οικ. Έτους
2019 του Δήμου μας.
Συνέχεια τόνισε ότι θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση
της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, να προχωρήσει στις
αναγκαίες προσαρμογές των εγγραφών του προϋπολογισμού, προκειμένου
να εναρμονιστεί με τις σχετικές οδηγίες της ΚΥΑ 38347/25-07-2018.
Ακολούθως, έθεσε την εισήγηση της Προϊσταμένης της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
Έχοντας υπόψη :
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α) Το καταρτισθέν και ψηφισθέν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Παιονίας σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
(Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής 121/2018)
β) Την αριθ. 670/19-10-2018 γνώμη του παρατηρητηρίου Οικονομικής
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, σύμφωνα με την οποία, το σχέδιο του
προϋπολογισμού είναι ισοσκελισμένο, δεν είναι ρεαλιστικό και δεν έχουν
τηρηθεί οι οδηγίες που δόθηκαν με την αριθ. 38347/25-07-2018 ΚΥΑ,
συμπεραίνοντας ότι απαιτείται η προσαρμογή των αντίστοιχων εγγραφών
του σχεδίου σύμφωνα με τις γενόμενες παρατηρήσεις ,
Παραθέτουμε τα εξής:
Το σχέδιο του προϋπολογισμού υποβλήθηκε την 17-10-2018 και
ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο
Υπουργείο Εσωτερικών, ισοσκελισμένο.
Σύμφωνα με την γνώμη του παρατηρητηρίου Οικονομικής
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ υπήρξε παράβαση οδηγίας της ΚΥΑ στους παρακάτω
Κ.Α :
ΚΑΕ 81+83 ( Υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών) όπου στο
υποβληθέν σχέδιο προβλέπεται συνολική πίστωση 1.017.575,00 € αντί του
ορθού 1.028.120,00 €. (διαφορά 10.545,00 €)
Επί της ανωτέρω παρατηρήσεως αναφέρω τα εξής :
Στον ΚΑΕ 81 ( Υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών ) έχει
εγγραφεί συνολική πίστωση 1.017.575,00 € , ενώ σύμφωνα με την
μεθοδολογία της ΚΥΑ 38347/25-07-2018 το ποσό αυτό θα πρέπει να
ανέλθει τουλάχιστον σε 1.028.120,00€ . Απαιτείται επομένως η ενίσχυση
του με ποσό 10.545,00 € προκειμένου να εναρμονισθούμε με την ΚΥΑ.
Το ποσό αυτό προτείνεται να αντληθεί από το αποθεματικό κεφάλαιο που
έχει προβλεφθεί ( Κ.Α. 9111) με αποτέλεσμα να μειωθεί ισόποσα.
Συμπερασματικά εισηγούμαι
Την αύξηση του Κ.Α. 81 (Υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών)
κατά 10.545,00 € με ταυτόχρονη ισόποση μείωση του αποθεματικού
κεφαλαίου ( Κ.Α.9111) .

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΔΡΑΚΑ ΕΛΕΝΗ

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αφού έλαβε
υπόψη της
 Την εισήγηση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Παιονίας
 Το καταρτισθέν και ψηφισθέν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Παιονίας σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής 121/2018).
 Την αριθ. 670/19-10-2018 γνώμη του παρατηρητηρίου Οικονομικής
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, σύμφωνα με την οποία, το σχέδιο του
προϋπολογισμού είναι ισοσκελισμένο, δεν είναι ρεαλιστικό και δεν
έχουν τηρηθεί οι οδηγίες που δόθηκαν με την αριθ. 38347/25-07-2018
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ΚΥΑ, συμπεραίνοντας ότι απαιτείται η προσαρμογή των αντίστοιχων
εγγραφών του σχεδίου σύμφωνα με τις γενόμενες παρατηρήσεις,

Εισηγείται ΟΜΟΦΩΝΑ προς το Δημοτικό Συμβούλιο
Την ψήφιση του προσαρμοσμένου σχεδίου προϋπολογισμού οικ. Έτους
2019 όπως τον έχει εισηγηθεί η αναπληρώτρια Δ/ντης των Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Παιονίας κ. Σδράκα Ελένη, με σύνολο Εσόδων &
Εξόδων 18.564.584,17 ευρώ σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 131/2018.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
συνεδρίαση.
Για το 24ο/2018 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ
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