
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 270/2011 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  28
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 14/11/2011 

ΘΕΜΑ 1ο:  Εξέταση σχεδίων προϋπολογισµού εξόδων ∆ηµοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων, οικ. Έτους 2012 (σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Ν. 
3852/10). 
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα  14 του µηνός Νοεµβρίου 2011 και ώρα 

11.00 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 

63218/10-11-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 

αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Ο κ. Γκάνης Σταύρος απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα το 

σώµα για την απουσία του. Στη συνεδρίαση κλήθηκε κατά σειρά το 

αναπληρωµατικό µέλος κ. Γρηγορίου Κυριάκος ο οποίος δήλωσε αδυναµία να 

παρευρεθεί στην συνεδρίαση και έτσι προσκλήθηκε το επόµενο κατά σειρά 

µέλος ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ο οποίος ήταν παρών στην συνεδρίαση. 

Ο κ. Χαρακίδης Κυριάκος απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα το 

σώµα για την απουσία του.Στη συνεδρίαση κλήθηκε κατά σειρά το 

αναπληρωµατικό µέλος κ. Γρηγορίου Κυριάκος ο οποίος δήλωσε αδυναµία να 

παρευρεθεί στην συνεδρίαση και έτσι προσκλήθηκε το επόµενο κατά σειρά 

µέλος ο κ. Μλεκάνης Μιχαήλ (εφόσον ο κ. Νικλολαίδης Φώτιος θα 

αντικαταστούσε τον κ. Στ. Γκάνη) ο οποίος ήταν παρών στην συνεδρίαση. 

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζαχαριάδης Παύλος  
Μλεκάνης Μιχαήλ    Χλιάρα Παναγιώτα  
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
Νικολαίδης Φώτιος    Μαµσάκος Χριστόδουλος    

Μήτρου Γεώργιος 



  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του 
∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης λέει : 

Σύµφωνα µε τις παρ.2-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010  

«2.Το συµβούλιο της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του 

προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας για το επόµενο οικονοµικό έτος. Ο 

προϋπολογισµός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που 

καθορίστηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

3.Η οικονοµική επιτροπή εξετάζει: i) αν οι συνολικές δαπάνες που 

αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας 

υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δηµοτικό 

συµβούλιο για κάθε δηµοτική ή τοπική κοινότητα, σε περίπτωση υπέρβασης 

του πιο πάνω ανώτατου ποσού, περικόπτει τα επί µέρους κονδύλια. 

Το σχέδιο προϋπολογισµού εξόδων των δηµοτικών κοινοτήτων, όπως τελικά 

διαµορφώνεται από την οικονοµική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο 

προϋπολογισµού του δήµου. Στον προϋπολογισµό του δήµου 

περιλαµβάνονται ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε τοπική και δηµοτική κοινότητα. 

Το πιο πάνω σχέδιο προϋπολογισµού εξόδων τοπικής και δηµοτικής 

κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στην οικονοµική 

επιτροπή, καταρτίζεται από αυτήν.» 

Με την υπ’ αριθ 373/2011  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆. ∆ράµας 

κατανεµήθηκαν οι πιστώσεις στις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες συνολικού 

ποσού 3.316.011,20 € για κάλυψη επενδυτικών δαπανών έργων ,προµηθειών 

και µελετών 2012 . 

Από τις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες ∆. ∆ράµας καταρτίστηκε ο 

προϋπολογισµός εξόδων και το τεχνικό πρόγραµµα έργων προµηθειών και 

µελετών, για το 2012 .  

Πρέπει λοιπόν να ελέγξουµε, είπε στη συνέχεια ο Πρόεδρος , αν οι συνολικές 

δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων των 

∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ∆. ∆ράµας υπερβαίνουν το ανώτατο 

ποσό που έχει καθοριστεί από το δηµοτικό συµβούλιο µε την αριθµ. 373/2011 

απόφαση για κάθε δηµοτική ή τοπική κοινότητα και στην οποία προστίθενται 

όλα τα διαθέσιµα ποσά από τις εκπτώσεις των έργων που δηµοπρατήθηκαν 

κατά το 2011, των υπολοίπων που δεν δαπανήθηκαν και των έργων που ήταν 



εγγεγραµµένα στο Τεχνικό Πρόγραµµα  των ∆ηµοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων ∆. ∆ράµας 2011 τα οποία δεν πρόκειται να εκτελεστούν. 

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά. 

Η Οικονοµική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της   

- τις παρ.2-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,  

- Την υπ’ αριθ. 373/2011  απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 

κατανεµήθηκαν οι πιστώσεις στις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες για 

κάλυψη δαπανών έργων , προµηθειών και µελετών 2012 ,είδε το Τεχνικό 

πρόγραµµα έργων , προµηθειών και µελετών των ∆ηµοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων ∆. ∆ράµας για το έτος 2012, όπως καταρτίστηκε µετά από τις 

προτάσεις των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ∆. 

∆ράµας, µε πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

-Ότι ο προϋπολογισµός  του Τεχνικού προγράµµατος έργων ,προµηθειών και 

µελετών των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ∆. ∆ράµας για το έτος 2012, 

όπως καταρτίστηκε µετά από τις προτάσεις των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών 

και Τοπικών Κοινοτήτων ∆. ∆ράµας, µε πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, 

είναι νόµιµη και σύµφωνη µε τα όρια της  υπ’ αριθ. 373/2011  απόφαση 

∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία κατανεµήθηκαν οι πιστώσεις στις 

∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες για κάλυψη δαπανών έργων , προµηθειών 

και µελετών 2012 και στην οποία προστίθενται όλα τα διαθέσιµα ποσά από τις 

εκπτώσεις των έργων που δηµοπρατήθηκαν κατά το 2011, των υπολοίπων 

που δεν δαπανήθηκαν και των έργων που ήταν εγγεγραµµένα στο Τεχνικό 

Πρόγραµµα  των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ∆. ∆ράµας 2011 τα 

οποία δεν πρόκειται να εκτελεστούν, όπως διαµορφώθηκε  µετά από τις 

προτάσεις των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ∆. 

∆ράµας, µε πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής από την οικονοµική επιτροπή, 

εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισµού του δήµου. Στον προϋπολογισµό του 

δήµου περιλαµβάνονται ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε τοπική και δηµοτική 

κοινότητα. 

 

 

 



-Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Πρόεδρο της 
Οικονοµικής Επιτροπής ,∆ήµαρχο ∆ράµας 
 
 

 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 270/2011 
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος             Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


