
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ      

                                                                                            Αριθ. Απόφ:  127/2014 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 21
ο 

πρακτικό της 07-11-2014  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 

Θέμα: « Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Οικονομικού έτους 

2015. » 

 

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  7
η
  Νοεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 18:30 συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από την υπ’ 

αριθμόν 3780/04-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  σε 

καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στη Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται  η  Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία 

δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα ένδεκα (10)  μέλη, ήτοι: 

 

 Παρόντες      Απόντες 
1. Συμσερίδης Νικόλαος   Πρόεδρος            1. Παμπαφίκος Γεώργιος, εκτός Κάσου 

2. Δημητρίου Ευαγγελία   Γραμματέας     2. Ιερομόναχος Αντώνιος, εκτός Κάσου 

3. Μαλανδρή Μαρία                         Μέλος                               3. Μαστροπαύλος Νικόλαος, αν και  

4. Ζάγορας Αντώνιος   Μέλος      νόμιμα προσκλήθηκε       

5. Παπαγεωργίου Βασίλειος   Μέλος  

6. Γενειάδου-Περσελή Λαμπρινή    Μέλος 

7. Περσελής Κωνσταντίνος   Μέλος 

8. Δασκαλάκη Ιουλία                        Μέλος 

9. Παρλής Εμμανουήλ   Μέλος 

10. Κρητικός Νικήτας   Μέλος 

  

 

Η Δημοτική υπάλληλος Φιλιππίδη Φωτεινή, τήρησε τα πρακτικά. 

      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα ημερήσια διάταξης έδωσε το λόγο στην 

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κάσου, η οποία  εξέθεσε ότι: 

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, ορίζονται τα εξής:  

«1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον 

Ιούλιο κάθε έτους, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρέχονται 

οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και 

ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με 

όμοια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων 

εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα 

ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών. 

2.Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης 

παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, 

για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές. 
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3.Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο συμβούλιο 

κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του 

προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. 

Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού 

εξόδων της κοινότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που 

καθορίστηκε σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Το σχέδιο, συνοδευμένο από 

αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην οικονομική επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου και σε 

περίπτωση μη κατάρτισης ή εμπρόθεσμης υποβολής του από την κοινότητα, το σχέδιο του 

προϋπολογισμού εξόδων καταρτίζεται από αυτήν. 

4.Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η 

εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία 

κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. 

Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν 

προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή 

υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική 

επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. 

Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο 

κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή 

τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. 

5.Η οικονομική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της 

παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων 

εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε 

αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για 

κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν 

μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, γ) τα 

έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα 

έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) 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 
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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. 

6.Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το 

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 

4111/2013, σε μία ειδική γι' αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική 

απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του 

δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. 

Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού που αποστέλλεται σε έντυπη μορφή αποτελούν 

η αιτιολογική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού 

συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 

Κατά τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συμμόρφωση του δήμου με τις οδηγίες της κοινής 

υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1. 

Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού, 

καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων 

που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου 

Αρχή ο προϋπολογισμός, όπως διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ως 

αποτέλεσμα αναμορφώσεων. 

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου 

χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α' 114). 

7.Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν 

καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή αν 

ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως 

τη 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την 

ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη 

σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει 

και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, 

συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη 

χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα 

από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση 

μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήμου από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδομάτων: α) για όσο χρόνο 
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καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου προϋπολογισμού στην 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η 

ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην αρμόδια, για την εποπτεία 

του δήμου, Αρχή και β) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού, κατά 

παρέκκλιση των οδηγιών της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1. 

9. Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α' 87), οι 

παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 159 και η παρ. 4 του άρθρου 175 του ν. 3463/ 2006 

(Α' 114), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει κατά 

τρόπο διαφορετικό τα θέματα που ορίζονται με το παρόν.» 

. 

    Η οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε και 

αναμόρφωσε σύμφωνα με την περίπτ. α’ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του 

Προϋπολογισμού το οποίο και υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο με τις υπ’ αριθ. 54/2014 

και 65/2014   αποφάσεις της. 

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε για τον προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτους 2015 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου και είδε  

- 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 Απόφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011 

- Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου  

- Το σχέδιο του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ του Δήμου Κάσου του έτους 2015 όπως 

αναμορφώθηκε με την αριθ.65/2014  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

- την ΚΥΑ 29530/25-07-2014 με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του 

προϋπολογισμού . 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του έτους 2015, 

όπως εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας απόφασης.  

Συνοπτικά δε ανά υπηρεσία εμφανίζεται όπως παρακάτω: 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ    

ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 

 

 

Κ.Α Έσοδα και Εισπράξεις -2015- 

0 Τακτικά έσοδα 917.786,00 

1 Έκτακτα έσοδα (πλην 13) 17.500,00 

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 105.500,00 

3 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα 

παρελθόντα έτη 

69.458,00 

4 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές 
χρημάτων 

110.000,00 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους 1.753.765,00 

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 1.553.850,32 

Σύνολο  4.527.859,00 
 

Κ.Α Έξοδα και Πληρωμές 2015 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 223.588,00 

61, 62 Αμοιβές και παροχές τρίτων και αιρετών 205.790,00 

63,64 Λοιπά γενικά έξοδα 148.500,00 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 3.000,00 

66 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών 205.139,00 

67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους 17.045,00 

81,83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε) 90.000,00 

82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις  178.076,00 

Σύνολο  1.071.138,00 

Κ.Α Επενδύσεις 2015 

71 Αγορές 607.479,00 

73 Έργα 2.004.005,32 

74 Μελέτες 800.237,00 

9111 Αποθεματικό 45.000,00 

Σύνολο  3.456.721,32 

  
 

Σύνολο εξόδων και πληρωμών  4.527.859,32 
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Β. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να 

υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. 

Γ. Ο προϋπολογισμός να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις κατά νόμο διατυπώσεις.  

 

O   Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Περσελής αναφέρει: «-Ως πρώτος 

προϋπολογισμός της νέας Δημοτικής Αρχής θα είμαστε δίπλα και θα συνεργαζόμαστε.»  

Η Δημοτική Σύμβουλος  κ.Ιουλία Δασκαλάκη αναφέρει : «-Θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε 

για μια προμήθεια αυτοκινήτου-αποφρακτικού/ανυψωτικού.» 

Η Δήμαρχος Κάσου  κ Μαίρη Σορώτου-Τσανάκη αναφέρει : «-Ευχαριστώ για την ομοφωνία 

του προϋπολογισμού. Εύχομαι να μπορέσουμε έτσι να συνεργαστούμε.» 
 

Η απόφαση πήρε α/α 127/2014 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

           Ο Πρόεδρος                                                Τα Μέλη 

Υπ:  Νικόλαος Συμσερίδης                                       Υπ: Δημητρίου Ευαγγελία   

                                   Υπ: Μαλανδρή Μαρία  

                                   Υπ: Παπαγεωργίου Βασίλειος 

                                   Υπ: Γενειάδου-Περσελή Λαμπρινή     

                                   Υπ: Περσελής Κωνσταντίνος  

                                   Υπ: Δασκαλάκη Ιουλία  

                                   Υπ: Παρλής Εμμανουήλ   

                                                     Υπ: Κρητικός Νικήτας  

                                                                                     Υπ: Ζάγορας Αντώνιος   

   

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κάσου 

 

 

Νικόλαος Συμσερίδης 

 

 

ΑΔΑ: ΩΒ0ΚΩΕΙ-Δ7Ω
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