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Σελίδα 1 από 3
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ΘΕΜΑ: Καθορισμός ύψους επενδυτικών δαπανών ανά κοινότητα

ΣΧΕΤ.: 1.- Η αρ. 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 αριθμ.
7028/2004 (Β'253) απόφασης

2.- N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας
και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. »

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με την ψήφιση του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην διοικητική
μεταρρύθμιση της χώρας και συνεχίζουμε να έχουμε την υποχρέωση κατάρτισης Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης, χωρίς ουσιώδεις αλλαγές από το προγενέστερο καθεστώς.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 189 «Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού δήμων» του N. 4555/18
Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 77
Προϋπολογισμός Δήμων
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε

έτους, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), 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 επιμέρους 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 παραγράφου 1 και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση
της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων,
σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.
3. Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο συμβούλιο κάθε

κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και στους προέδρους κοινοτήτων με
μόνιμο πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους, έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος
του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος.
4. Ο πρόεδρος κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων ή το συμβούλιο κοινότητας άνω των
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τριακοσίων (300) κατοίκων καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας, το οποίο δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 3. Το σχέδιο,
συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην οικονομική επιτροπή έως την 20η Ιουλίου και,
σε περίπτωση μη κατάρτισης ή μη εμπρόθεσμης υποβολής του από την κοινότητα, το σχέδιο του
προϋπολογισμού εξόδων καταρτίζεται από αυτήν. Οι υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε αναγκαία
υποστήριξη στο συμβούλιο ή τον πρόεδρο της κοινότητας για την κατάρτιση του σχεδίου του
προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας….»

Γίνεται αντιληπτό από τα προαναφερόμενα ότι υπάρχει ανακολουθία στις ταχθείσες προθεσμίες. Οι
οδηγίες για τη σύνταξη προϋπολογισμού εκδίδονται τέλη Ιουλίου ,ίσως και αρχές Αυγούστου, ωστόσο
όμως το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να ορίσει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε
κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος, μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Τα στοιχεία για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που πρόκειται να εκδοθεί ,έχουν στηριχθεί
στην «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 αριθμ.
7028/2004 (Β'253) απόφασης», με ποσά από επενδυτικές δαπάνες Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ), όπως
προέκυψαν από την εφαρμογή της , για το έτος 2019.

Κατά την πιο πάνω ΚΥΑ (ΆΡΘΡΟ 3 «Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2019»
«7. Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό, το συνολικό ποσό για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και

επενδυτικών δραστηριοτήτων τους πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της
πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2018 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ:6ΝΑΑ465ΧΘ7-427) που
αποδόθηκε στο δήμο, επί τρία.»

Με την απόφαση αυτή («Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018,
στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους
ως 1η -2η -3η και 4η μηνιαία κατανομή έτους 2018.»), ο Δήμος Βέροιας επιχορηγήθηκε με το ποσό των
289.120,00€ ανά τρίμηνο ήτοι έλαβε στο σύνολο του έτους 2018 το ποσό των
289.120,00*3=867.360,00€.

Το ποσό αυτό εκτιμάται ότι θα κατανεμηθεί και το έτος 2020.
Η Δ/νση Προγραμματισμού –Οργάνωσης –Πληροφορικής του Δήμου, προχώρησε με βάση

πληθυσμιακά κριτήρια, στην κατάρτιση αντίστοιχου πίνακα κατανομής εξόδων- προερχόμενο από
επενδυτικές δαπάνες Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)- που επισυνάπτεται στο παρόν, ώστε να μπορεί το Δημοτικό
Συμβούλιο να διαμορφώσει την άποψή του.

Σε ότι αφορά στην κάλυψη δαπανών από ίδια έσοδα, δεν είναι δυνατό να γίνει υπολογισμός ανά
κοινότητα, αφού δεν έχει εκδοθεί η ΚΥΑ παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των
δήμων, οικονομικού έτους 2020.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να καθορίσει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων
κάθε κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
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