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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 18/2018 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 30 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 20187 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

20:00’ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε ε ι δ ι κ ή  συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 
7839/26-11-2018  πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους 
αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω 
θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 21 ) 

1. Βλάγκας Ιωάννης  12. Έξαρχος Γεώργιος 

2. Τσεργάς Κων/νος   13. Μπουζέκης Ευθύμιος 

3. Σαϊτης Αστέριος  14. Κυρίτσης Γεώργιος  

4. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία   15. Τζέκας Θωμάς 

5. Νταφούλης Κων/νος  16. Μπίκας Χρήστος 

6. Αργυρίου Ιωάννης  17. Πανάγου Ελευθερία 

7. Τσέτσιλας Δημήτριος  18. Τσιαπλές Θωμάς 

8. Ζησάκη Ξανθή  19. Ζάχος Βασίλειος
  

9. Τσάτσαρης Χρήστος  20. Τσούγιας Χρήστος 

10. Διψάνας Αχιλλεύς  21. Νικολάου Γεώργιος 

11. Μανώλης Γεώργιος   

 
 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  (6 ) 

1. Ντόντος Γεώργιος   4. Γκατζόγιας Παναγιώτης  

2. Καρατέγος Μιχάλης   5. Καραναστάσης Αθανάσιος 

3. Κακαγιάννης Χρήστος  6. Μαϊμάρης Δημήτριος                   
Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος,  
 Στην συνεδρίαση λόγω κωλύματος, δεν παρέστη ο Πρόεδρος Δ.Σ.,  τον οποίο 
αναπλήρωσε, σύμφωνα με το άρθρο 69 του 3852/2010, ο Αντιπρόεδρος  κ. Βλάγκας  
Ιωάννης. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
 Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  
Κοινοτήτων [Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Κων.] καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων 
[]. 
   Ο  Αντιπρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Βλάγκας,  ύστερα από την 
διαπίστωση  ύπαρξης  απαρτίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το 
μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (1ο) «Έγκριση προϋπολογισμού & ΟΠΔ Δήμου Τεμπών για έτος 2019, μετά την 
γνώμη του Παρατηρητηρίου» 
Αριθμός   Απόφασης ( 194) 



  
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς Κων. 
 Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 και ιδίως στην παράγραφο 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. 
 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 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. 
 Στο Δήμο μας δεν μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες  και δεν 
απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του ν. 3852/10.  
 Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή 
διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια 
φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού. 
 Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν συνεδρίασε και ως εκ τούτου δεν εξέφρασε 
προτάσεις και δεν διατύπωσε γνώμες σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, κατά τις 
διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες είχε συγκεντρώσει και 
αξιολογήσει η Εκτελεστική Επιτροπή. Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις περιπτ. δ’ και ε’ του 
άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή: 
δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του 
προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή. 
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού. 



 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε απόφαση για το 
προσχέδιο του προϋπολογισμού και το οποίο εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Ο.Ε. με την αριθ. 147/2018 απόφασή της  προχώρησε στη 
σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού  και στη συνέχεια, στην ενσωμάτωση του στην 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.  
 Στη συνέχεια το Παρατηρητήριο με το αριθ. 977/16-11-2018 έγγραφό του, μας 
απέστειλε την γνώμη του με μόνο μια παρατήρηση, ως προς το Κριτήριο 17-Έλεγχο 
Υποχρεώσεων ΠΟΕ (ΚΑΕ 81), όπου παρατηρήθηκε υποεκτίμηση των υποχρεώσεων πλην 
δανείων.  
 Μετά από αυτό, η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 149/2018 απόφασή της, προέβη 
στην κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ, σύμφωνα και με την γνώμη του 
Παρατηρητηρίου 
 Έχοντας λάβει γνώσει των ανωτέρω καθώς και των εισηγήσεων που σας επιδόθηκαν για 
ενημέρωση  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την έγκριση του Προϋπολογισμού & του Ο.Π.Δ.  έτους 2019. 
  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που πήραν το λόγο, τοποθετήθηκαν ως εξής: 
Μανώλης: ίδιος ο προϋπολογισμός με τον περσινό.  Η μόνη αλλαγή είναι τα έργα του 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Οι στόχοι στηρίζονται μόνο σε ΕΣΠΑ, χρηματοδοτήσεις της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ κ.λ.π. Σε ένα προϋπολογισμό είναι η ολική πολιτική. Χρειάζετια περισσότερη 
εξωστρέφεια π.χ. προγράμματα κατευθείαν από την ΕΕ.  Δεν υπάρχει διεκδικητικό πλαίσιο στην 
επιστροφή των παρακρατηθέντων, ούτε από την ΚΕΔΕ, ούτε από την ΠΕΔ….. Ανεπίτρεπτο το 
χρέος από τη ΔΕΥΑΤ προς το Δήμο. Γι αυτούς τους λόγους δεν θα ψηφίσουμε τον  
προϋπολογισμό, παρά μόνο  ότι αφορά τις αμοιβές του προσωπικού και τις κοινωνικές δομές 
του Δήμου. 
Μπίκας: ….Καταψηφίζω  τον προϋπολογισμό. 
 
 Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος  ο οποίος, μεταξύ άλλων είπε: «… η σημερινή 
είναι η σημαντικότερη συνεδρίαση, είναι αυτή που καθορίζει την οικονομική πορεία του Δήμου 
στην επόμενη χρονιά και σας παρακαλώ να ψηφίσετε τον προϋπολογισμό και το ΟΠΔ  του 2019. 
Έχουμε διεκδικήσει ότι  χρηματοδοτικό πρόγραμμα υπάρχει…» 
  
 Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη: 
- 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 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  
- την ΚΥΑ οικ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση 
του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 - τροποποίηση της αριθ. 7028/2004 
(Β'253) απόφασης,. 
- την αριθ. 149/2018 απόφαση Ο.Ε. με την οποία καταρτίστηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού 
- το με αριθ. πρωτ.  977/16-11-2018 έγγραφο του Παρατηρητηρίου και μετά από διαλογική 
συζήτηση [Μειοψήφησαν οι κ.κ.  Μπίκας, Μανώλης, Κυρίτσης, Νικολάου, Τζέκας, Βλάγκας ] 
 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία 
(21 υπέρ και 6 κατά) 

 
Α. Εγκρίνει - Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου 
Τεμπών, για το έτος 2019, όπως αυτός επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
παρούσας απόφασης και ο οποίος συγκεντρωτικά εμφανίζεται ως εξής:   
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%BA%CF%85%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA-3834725-07-2018-%CF%86%CE%B5%CE%BA-308627-07-2018-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/


 
 
Β. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να 
υποβληθούν στην Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 
για έλεγχο.  
 
Γ. Ο προϋπολογισμός να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις κατά νόμο διατυπώσεις. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 194/2018 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

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 Δ.Σ. 

 
 Καρατέγος  Μιχ. 


