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∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας 

ISO 9001 : 2008 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Αυτοτελές Τµήµα  
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές 
Τηλ.: (+30)  213 2072398  -  399 
Fax:  (+30)  213 2072396 
E-mail: dhmsym@acharnes.gr 
 
Απόσπασµα από το 19o Πρακτικό                                                                                                       
Αριθµ. Αποφ.: 411 
Αριθµ. Θέµατος στην ηµερήσια διάταξη:1ο                                                                                                           
ΕΙ∆ΙΚΗ Συνεδρίαση της 18-12-2015                                                                                                                          
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε η πρόσκληση 87768/11-12-2015 
 
 
              ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
            
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης                                                                          1.Αγγελοπούλου Παναγιώτα                                                                              
2.Αφουξενίδης Θεόφιλος                           2.Γιαµαρέλος Γεώργιος                                                                                 
3.Χίος Αναστάσιος                                                                                 3.Γιαννακόπουλος ∆ηµήτριος                                                                            
4.Βρεττός Σπύρος                                                   4.Γρηγοριάδης Παναγιώτης                                                                              
5.∆ασκαλάκης Γεώργιος                                                                                 5.Καµπόλης Οδυσσέας                                                                                   
6.Ευθυµιάδου Τουµανίδη Γεωργία                                                                        6.Κατάρας Αναστάσιος                                          
7.Κατσούρος Σπυρίδων                                                                                  7.Λαζάρου Βασίλειος                                                                                   
8.Χριστοπούλου Σοφία                                                                                  8.Λαζάρου Ιωάννης                                                              
9.Κοσµίδου Λουίζα                                                                                     9.Μηλιώρη Αφροδίτη                                                                                    
10.Ναυροζίδου Μαρία                                                                                    10.Μιχαηλίδης ∆ηµήτριος                                                                                
11.Ντούρος Σωτήριος                                                    11.Μουκάνης Μαρίνος                                                                                    
12.Παλιούρας Αντώνιος                                                                                  12.Ξαγοράρης Νικόλαος                                                                                  
13.Παντελιά Εύη                                                                                        13.Ορφανίδης Χαράλαµπος                                      
14.Πεδιαδίτης Στέργιος                                                                                 14.Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                             
15.Πολυµενέας Παναγιώτης                                                                               15.Ποιµενίδης Γεώργιος                                                                                 
16.Ρούσσας Κωνσταντίνος                           16.Ποιµενίδου Όλγα                                                                                     
17.Σασαρίδης Κωνσταντίνος                                                                        17.Συρινίδης Θεόδωρος                                                                                  
18.Σαχσανίδη Ελένη                                                                                     18.Τοπαλλιανίδης Βασίλειος                                                                             
19.Σεληνά Παναγιώτα                                                                                    19.Τσάτσης Νικόλαος                                                                    
20.Σιδηρόπουλος Γεώργιος                                                                               20.Κοσµίδης Παναγιώτης 
21.Σταύρου Γεώργιος                                                                                    21.Βρεττός Μιχάλης      
22.Τοπαλίδης Ευστάθιος                                                                                  
23.Τσουκαλάς Ηλίας                                                                                      
24.Χαριτίδη Μαρία                                                                                       
 
                                                 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
κος Ιωάννης Κασσαβός νόµιµα προσκεκληµένος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 του ∆ήµου Αχαρνών 
(µε βάση τον Ν.4172/2013 άρθρο 77)» 
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    Η Πρόεδρος του ∆.Σ. κα Χαριτίδη Μαρία αφού διαπιστώνει νόµιµη απαρτία, 
παρισταµένων µελών 24 εκ του συνόλου 45 ∆ηµοτικών Συµβούλων κηρύσσει την 
έναρξη της 19 ης Συνεδρίασης της 18/12/2015 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου φέρνει προς συζήτηση  στο Σώµα το 1ο και 
µοναδικό  θέµα της ειδικής συνεδρίασης που αφορά: «Έγκριση Προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2016 του ∆ήµου Αχαρνών (µε βάση τον Ν.4172/2013 άρθρο 
77)» και παρουσιάζει την µε αριθµό 903/18-12-2015 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής στην οποία αναφέρoνται τα εξής: 
 
« Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13,  καθορίζεται η διαδικασία 
κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισµού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο 
προϋπολογισµός καταρτίζεται µε βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως µε 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον 
Ιούλιο κάθε έτους και  στην οποία µπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την 
εκτίµηση των ιδίων εσόδων ή επί µέρους οµάδων τους που εγγράφονται στον 
προϋπολογισµό και κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης της οικονοµικής υπηρεσίας 
του δήµου, για το εκτιµώµενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση  
στην οικονοµική επιτροπή και στην συνέχεια στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Συγκεκριµένα θα θέλαµε να σας παρουσιάσουµε τις διαδικασίες κατάρτισης του 
προϋπολογισµού συνοπτικά : 

1. Σύγκλιση επιτροπής διαβούλευσης για υποβολή προτάσεων επί του 

προϋπολογισµού(έως τέλος Αυγούστου) 

2. Η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των 

υπηρεσιών του δήµου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον 

αυτή υπάρχει και παραδίδει το προσχέδιο προς την Οικονοµική Επιτροπή. 

3. Η συζήτηση του Προϋπολογισµού  από την Οικονοµική Επιτροπή και η 

ολοκλήρωση των προσχεδίων για υποβολή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο (έως 

5/9). 

4. Η ενσωµάτωση του σχεδίου που προενέγκρινε η οικονοµική επιτροπή στη 

βάση οικονοµικών δεδοµένων του ΥΠΕΣ (έως 5/9). 

5. Ο έλεγχος του σχεδίου του προϋπολογισµού από το Παρατηρητήριο και η 

διατύπωση γνώµης  επ΄ αυτού, καθώς και οδηγίες του Υπουργείου 

Εσωτερικών για την ανάλογη διαµόρφωση του. 

6. Η υποβολή του προϋπολογισµού από την οικονοµική επιτροπή στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση (έως 31/10). 

7. Η συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και στη συνέχεια η υποβολή του στην 

εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης). 

Η συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να γίνει µέχρι 15/11. 

8. Η δηµοσίευση του προϋπολογισµού, µετά τη ψήφισή του από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο και η ανάρτηση του στην « ∆ιαύγεια». 

9. Η έγκριση του προϋπολογισµού από την εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν 

ο Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης) µέχρι 31/12. 

Σύµφωνα µε τις παραπάνω διαδικασίες που αναλύονται,  η  οικονοµική επιτροπή, 
έως την 5η 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) ο  προϋπολογισµός έχει καταρτιστεί  µε βάση τις οδηγίες που παρέχονται 
ετησίως µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και 
κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης της οικονοµικής υπηρεσίας του δήµου, για το 
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εκτιµώµενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
αυτές και εφόσον απαιτείται το αναµορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο 
του προϋπολογισµού. 
Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 µαζί µε το 
σχέδιο του προϋπολογισµού, υποβάλλεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο κάθε ∆ήµου 
αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, µε συγκεκριµένα στοιχεία, η πηγή 
προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν 
αυξοµειώσεις της σε σχέση µε τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούµενου έτους. 
Με το υπ. Αριθµ. 868/10-11-2015 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής 
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, το Παρατηρητήριο διαπιστώνει ότι από τη βάση δεδοµένων 
του ΥΠΕΣ µέχρι την Τρίτη 03/11/2015 ο ∆ήµος Αχαρνών δεν είχε ενσωµατώσει 
στη βάση το σχέδιο του προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 2016. 
Λαµβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ 26945/ 31-7-2015 και την γνώµη του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ για την εγγραφή στο σχέδιο 
προϋπολογισµού τα ποσά τα οποία δεν πρέπει να παρεκκλίνουν τα όρια όπως αυτά 
έχουν ορισθεί µε την ανωτέρω ΚΥΑ, διαπιστώθηκε ότι έχει εγγραφεί στον ΚΑ 0611 
ποσό ύψους 9.629.714,85 € που αφορά την τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου για 
τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών αθροιζόµενη µε τις δαπάνες µισθοδοσίας του 
προσωπικού των τέως Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που µεταφέρθηκαν στο ∆ήµο 
µας από 01-01-2011, δεδοµένου ότι από 01-01-2016 έχουµε την υποχρέωση 
καταβολής της µισθοδοσίας του προσωπικού αυτού,  αντί του ποσού των 
9.665.520,76 €. Εµφανίζεται  διαφορά ύψους 35.805,91 , η οποία προκύπτει από 
τη διακοπή καταβολής µισθοδοσίας προσωπικού της πολεοδοµίας λόγω µετάταξης 
(1) υπαλλήλου και συνταξιοδότησης (1) υπαλλήλου εντος του οικονοµικού έτους 
2015, η οποία έχει συνυπολογιστεί από το τµήµα προσωπικού του ∆ήµου µας και 
για το λόγω αυτό εµφανίζεται και µειωµένη στον Προϋπολογισµό του οικονοµικού 
έτους 2016. Η  διευκρίνιση γίνεται προκειµένου να αποφευχθεί η αποποµπή του 
προϋπολογισµού ο.ε. 2016 στο ∆ηµοτικό συµβούλιο έπειτα από τον έλεγχο που θα 
διενεργήσει η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής κατά τα οριζόµενα στο αρ.266 του 
ν.3852/2010 και να διασφαλισθεί η ολοκλήρωση του ελέγχου του και η έγκριση 
του µέχρι την 31η/12/2015. 

Στην συνέχεια δίνει τον λόγο στον Αντιδήµαρχο των Οικονοµικών 
Υπηρεσιών Κο Αφουξενίδη Θεόφιλο ο οποίος αναφέρει τα εξής: ‘Επειδή πρέπει να 
ισοσκελίσουµε τον Προϋπολογισµό, η διοίκηση αυτό που προτείνει είναι σήµερα 
εδώ, να δωθεί εντολή προς την Οικονοµική Υπηρεσία, να εγγραφεί στο σκέλος των 
εσόδων στην οµάδα τρία δάνειο ύψους 9.263.102,65€, ώστε να ισοσκελιστεί ο 
Προϋπολογισµός.’  

 Ακολουθεί συζήτηση µε ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέµα. 
Τέλος η Κα Πρόεδρος προτείνει τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
 

 
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

αφού έλαβε υπόψιν του, την πρόταση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών, την υπ’ 

αριθµ. 903/18-12-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, τις απόψεις των 

οµιλητών, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,   

- τις διατάξεις του άρθρου 247 παρ. 16 του Ν. 3463/06 

- 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 

- τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 

- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗ∆ 5694/3.2.2011 

- την ΚΥΑ 26945/31-07-2015 

- το µε αριθµ. 868/10-11-15 έγγραφο του Παρατηρητηρίου και κατόπιν 

ονοµαστικής ψηφοφορίας 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 
( µε 20 ψήφους υπέρ και 3  κατά  των κ.κ. Σωτήριου Ντούρου, Σπυρίδωνα 
Βρεττού και του Κου Αναγνωστόπουλου Παναγιώτη ) 

 

Α. Την κατάρτιση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Αχαρνών για το έτος 2016, 

λαµβάνοντας υπόψιν και το έγγραφο του παρατηρητηρίου µε το οποίο 

προσδιορίσθηκαν τα ποσά που πρέπει να καταχωρηθούν στον προϋπολογισµό 

έτους 2016 που επίσης συνοδεύει υποχρεωτικά την παρούσα.  

 

Β. Nα εγγραφεί στο σκέλος των εσόδων στην οµάδα τρία δάνειο ύψους 
9.263.102,65 € ώστε να ισοσκελιστεί ο Προϋπολογισµός µε βάση τις διατάξεις του 
νόµου 4325/2015 άρθρο 43. 
  

 Γ. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο. 

 
 
 
 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Χαριτίδη Μαρία 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  - 
 
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  
 
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Αφουξενίδης Θεόφιλος, Βρεττός Σπύρος, 
∆ασκαλάκης Γεώργιος, Ευθυµιάδου Τουµανίδη Γεωργία, Κατσούρος Σπυρίδων, 
Κοσµίδου Λουίζα, Ναυροζίδου Μαρία, Ντούρος Σωτήριος, Παλιούρας Αντώνιος, 
Παντελιά Εύη, Πεδιαδίτης Στέργιος, Πολυµενέας Παναγιώτης, Ρούσσας 
Κωνσταντίνος, Σασαρίδης Κωνσταντίνος, Σαχσανίδη Ελένη, Σεληνά Παναγιώτα, 
Σιδηρόπουλος Γεώργιος, Σταύρου Γεώργιος, Τοπαλίδης Ευστάθιος, Τσουκαλάς 
Ηλίας, Χίος Αναστάσιος,  

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 
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