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 Προς :      
 

        Τνλ Πξφεδξν  Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

  

 

        

      

 

Δ Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Θέκα : Καηάξηηζε ηνπ Σρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Αραξλψλ  γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020 

Κχξηε Πξφεδξε,  

 

 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4172/13 φπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 189 ηνπ 

Ν. 4555/18 ,  θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Σηελ ίδηα δηάηαμε 

αλαθέξεηαη φηη ν πξνυπνινγηζκφο θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη εηεζίσο κε θνηλή 

απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ, ε νπνία εθδίδεηαη ηνλ Ινχιην θάζε έηνπο θαη  ζηελ 

νπνία κπνξεί λα θαζνξίδνληαη αλψηαηα φξηα γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ηδίσλ εζφδσλ ή επί κέξνπο νκάδσλ ηνπο πνπ 

εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ 

δήκνπ, γηα ην εθηηκψκελν χςνο εζφδσλ θαη εμφδσλ ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε  ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ζην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην. 

 Η νηθνλνκηθή επηηξνπή θαηαξηίδεη ην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ θαη εηδηθφηεξα εμεηάδεη εάλ: 

α) ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο είλαη λφκηκεο, 

β) έρνπλ εγγξαθεί νη ππνρξεσηηθέο δαπάλεο θαη ηα έζνδα πνπ επηβάιινληαη ππνρξεσηηθά απφ λφκν θαη 

γ) ν  πξνυπνινγηζκφο έρεη θαηαξηηζηεί  κε βάζε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη εηεζίσο κε ηελ θνηλή απφθαζε 

ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ θαη θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ, γηα ην εθηηκψκελν χςνο εζφδσλ θαη ηδίσο ησλ ηδίσλ εζφδσλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

απηέο θαη εθφζνλ απαηηείηαη ην αλακνξθψλεη αλαιφγσο θαη θαηαξηίδεη ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 παξ.2 ηνπ Ν.4172/13 φπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη κε ην 

άξζξν 189 ηνπ Ν. 4555/18, καδί κε ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ππνβάιιεηαη ζην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην 

θάζε Γήκνπ αηηηνινγηθή έθζεζε ζηελ νπνία δηθαηνινγείηαη, κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, ε πεγή πξνέιεπζεο 

θάζε πίζησζεο, ην χςνο ηεο θαη νη ιφγνη πνπ ππαγφξεπζαλ ηηο ηπρφλ απμνκεηψζεηο ηεο ζε ζρέζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο πηζηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

         Παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε θαη παξζεί απφθαζε, ζε πξνζερή ζπλεδξίαζε γηα ηελ Καηάξηηζε ηνπ 

Σρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Αραξλψλ  γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020 κε βάζε ηα θάησζη έγγξαθα: 

 

- ηην πεπίπη. α’ ηηρ παπ.1 ηος άπθπος 72 ηος Ν.3852/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηην παπ.1 ηος άπθπος 

3 ηος Ν.4623/19 

- Το άπθπο 77 ηος ν. 4172/2013, όπωρ ανηικαηαζηάθηκε με ηο άπθπο 189  ηος Ν.4555/18  και 

ηποποποιήθηκε με ηο άπθπο 12 ηος Ν.4623/19 

- ηην παπ.2 ηος άπθπος 210 ηος Ν.4555/18 

- ηο άπθπο 266 ηος Ν.3852/2010 όπωρ ιζσύει 

- ηην παπ.3 ηος άπθπος 76 όπωρ ανηικαηαζηάθηκε με ηο άπθπο 78 ηος N. 4555/18 και ηην πεπιπη. δ’ ηος 

άπθπος 63 ηος Ν.3852/2010 
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- ηιρ παπ.1-3 ηος άπθπος 86 ηος Ν.3852/2010,  

- ηην Αποθ. ΥΠΔΣΑΗΓ 18183/02.04.2007 (ΦΔΚ 534/13.04.2007 ηεύσορ Β’) όπωρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει 

- Το ηεσνικό ππόγπαμμα ηος δήμος  

- ηην ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΔΚ 3054/29.07.2019 ηεύσορ Β’)  με ηην οποία παπέσονηαι οδηγίερ για 

ηη ζύνηαξη ηος πποϋπολογιζμού. 

Παξαθαινχκε γηα ηελ έγθξηζε ηεο. 

       

 

Η πξντζηακέλε Τκήκαηνο  

Πξνυπνινγηζκνχ, Απνινγηζκνχ 

& Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο  

Ο πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ 

Ο Αληηδήκαξρνο  

Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ  

 

 

 

Κιεηψ Καηάξα 

 

 

 

Φίιηππνο Αγγειήο  

 

 

 

Μηραήι Βξεηηφο   

 

 

 

 

 

 

 


