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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 28/2020 πρακτικό συνεδρίασης 

 
 Σήμερα στις 21 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
12:00’ [ώρα λήξης κατάθεσης τοποθετήσεων & ψήφου επί των θεμάτων της Η.Δ.] το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε έκτακτη «δια 
περιφοράς» συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11358/18-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ.  (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) για την συζήτηση και λήψη 
απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 Η γραμματέας της επιτροπής κ. Κοντογιάννη Παρασκευή συγκέντρωσε τις 
υποβληθείσες από τα μέλη τοποθετήσεις – ψήφους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και 
διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν 
παρόντες οι  ΕΠΤΑ ( 7 ): 
 
                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Τσεργάς  Κων.                1. Τσιαπλές Θωμάς  

2. Έξαρχος Γεώργιος                2. Κυρίτσης Γεώργιος 

3. Ζάχος Βασίλειος                3 

4. Τσιόπα Γεωργία   
5. Μανώλης Γεώργιος   

6. --   

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
ΘΕΜΑ ( 1ο). «Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού 2021 & ΟΠΔ, σύμφωνα με τη γνώμη 
του Παρατηρητηρίου»             
Αριθμός   Απόφασης ( 211 ) 
    
 Μαζί με την Πρόσκληση ο Πρόεδρος έστειλε τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και την 
εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας σχετικά με τις αλλαγές στον προϋπολογισμό και στο 
ΟΠΔ για το έτος 2021, καλώντας  τους ν’ αποφασίσουν σχετικά. 
 
 Σύμφωνα  με  το  άρθρο  4  παρ.1, 2  και  3  ν.4111/2013 (Α’ 18),  όπως  ισχύει  μετά  
την  τροποποίησή  του  με  τα  άρθρα 76, 77  ν.4172/2013 (Α’ 167), 27  και  64  ν.4270/2014 
(Α΄  143),  σε  συνδυασμό  και  με  την  46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β’): 
κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών και Εσωτερικών & Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων,                          
 οικονομικού έτους 2021  τροποποίηση της υπ’ αριθ.7028/3‐2‐2004 (Β’ 253) απόφασης 
«Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»”, το Παρατηρητ
ήριο Οικονομικής  Αυτοτέλειας  των  ΟΤΑ  αξιολογεί  το  σχέδιο  του  π/υ  του  δήμου  που  
ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών &  Δ. Α. 
προκειμένου  να  διαπιστώσει  κατά  πόσο  αυτό  είναι  ρεαλιστικό  και  τουλάχιστον  
ισοσκελισμένο  και  να  παράσχει  τη  γνώμη  του  επί  αυτού,  η  οποία  κοινοποιείται  στο  
δήμο,  στις  αρμόδιες  για  την  εποπτεία  του  αρχές  και  στους  Υπουργούς  Οικονομικών  
και  Εσωτερικών & Δ.Α. 
 

ΑΔΑ: 6ΒΩΟΩΗ7-8ΟΘ



 Με την αριθ. 220055//22002200 προηγούμενη απόφασή μας προβήκαμε στην σύνταξη 
σχεδίου προϋπολογισμού & ΟΠΔ για το έτος 2021 και έγινε η 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. 
 
Μετά από  τη Γνώμη  του  Παρατηρητηρίου  Οικονομικής  Αυτοτέλειας  των  Ο.Τ.Α (με αρ. 
πρωτ.  1114/15-12-2020)  απαιτείται να προχωρήσουμε σε διόρθωση του  σχεδίου του 
Προϋπολογισμού 2021 και του Ο.Π.Δ , λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του (εγγραφή 
εκ παραδρομής ποσού 187.360,00 € αντί του ορθού 176.880,00 € στον ΚΑΕ 06.00.4311). 
Ειδικότερα θα πρέπει να γίνουν οι εξής διορθώσεις: 
 

Προϋπολογισμός: 

ΕΣΟΔΑ 
1. ΚΑΕ 06.00.4311 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας 
και Β/θμιας εκπαίδευσης , μείωση ποσού κατά 10.480,00 € ώστε να συμφωνεί με το σωστό 
ύψος της επιχορήγησης ποσού 176.880,00 €. 
2. ΚΑΕ 06.00.4319.02 Έσοδα προς απόδοση του 50% των εισπραχθέντων Διοικητικών 
Προστίμων του Δήμου Τεμπών υπέρ Ελληνικού Δημοσίου , αύξηση 10.480,00 € ώστε να 
ισοσκελιστεί ο Π/Υ. 
 

Συνολικός Π/Υ Εσόδων :  15.818.860,41 € 
Συνολικός Π/Υ Εξόδων :  15.818.860,41 €  
 

ΑΑννττιισσττοοίίχχωωςς  δδιιααμμοορρφφώώννεεττααιι  κκααιι  ττοο  ΟΟ..ΠΠ..ΔΔ  22002211  οοππόόττεε  έέχχοουυμμεε: 
1.Μείωση Γραμμής 1 Στοχοθεσίας Εσόδων κατά 10.480,00€ 
2.Αύξηση Γραμμής 5 Στοχοθεσίας Εσόδων κατά 10.480,00€ 
 

Συνολικός Π/Υ Εσόδων :  15.818.860,41 € 
Συνολικός Π/Υ Εξόδων :  15.818.860,41 €  
 
Για όλες τις υπόλοιπες εγγραφές δεν υπάρχει καμία αλλαγή. 

 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στην τροποποίηση 
του σχεδίου προϋπολογισμού & του ΟΠΔ του Δήμου Τεμπών για το έτος 2021, σύμφωνα με 
τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου και στη συνέχεια να τα υποβάλλουμε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο προς ψήφιση. 

 
Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν’ αποφασίσουν σχετικά. 

 Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον 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 ΚΥΑ οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β’): Παροχή οδηγιών για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021. 
- το με αριθ. πρωτ.  1114/15-12-2020 έγγραφο του Παρατηρητηρίου και μετά από 
διαλογική συζήτηση.  

ΑΔΑ: 6ΒΩΟΩΗ7-8ΟΘ



[Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κολλάτος & Τσεργάς, οι οποίοι συμφώνησαν με τις αλλαγές μετά τη 
γνώμη του παρατηρητηρίου, εμμένοντας όμως στην αρχική τους τοποθέτηση για τον 
προϋπολογισμό γενικότερα] 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κ α τ ά  Π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
 
Α.-  Την κ α τ ά ρ τ ι σ η   του σσχχεεδδίίοουυ  ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  ΕΕσσόόδδωωνν  --  ΕΕξξόόδδωωνν  έέττοουυςς  οοιικκοονν..  22002211 
και του ΟΟλλοοκκλληηρρωωμμέέννοουυ  ΠΠλλααιισσίίοουυ  ΔΔρράάσσηηςς του Δήμου Τεμπών, όπως εμφανίζονται στο 
συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και 
διαμορφώθηκε μετά τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου (αριθ. πρωτ. 1114/15-12-2020). 
 
Β.  Την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής στο Δημοτικό Συμβούλιο 
για τη σχετική ψήφιση του. 
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   211/2020 
………………………………………………………………………………………………………. 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

               (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 

       O Πρόεδρος της Ο.Ε.    
 
 
         Μητσογιάννης Νικ. 

ΑΔΑ: 6ΒΩΟΩΗ7-8ΟΘ
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