
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Το υπ' αριθ.7/2017 πρακτικό συνεδρίασης 

της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας 

 

 

 

 

Σήμερα στις 24 Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 

09.00π.μ. συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή στο γραφείο του 

κ. Δημάρχου, ύστερα από την με ημερομηνία  18-10-2017  πρόσκληση του κ. 

Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη  σύμφωνα με τα  άρθρα 62 και 63  του Ν. 

3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και επί συνόλου 8 μελών βρέθηκαν 

παρόντα  8 μέλη. 

 

 

 

Παρόντες Απόντες 

 Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης   

 Στυλιανός Ασλάνογλου   

 Θεόφιλος Κορωνάς     

 Αριστομένης Λαζαρίδης   

 Βασίλειος Λυκοστράτης   

 Βασίλειος Παπαδόπουλος    

 Σιδηρόπουλος Αθανάσιος   

 Σοφιανίδης Γεώργιος 

 

  

 

 

 

Αρ.απόφ. 10/2017 

 

 

Π ε ρ ί λ η ψ η 

Λήψη απόφασης για κατάρτιση 

του προσχεδίου του Οικονομικού 

Προϋπολογισμού  του Δήμου Βέροιας 

έτους 2018. 

 

 



 Τέλος ο Πρόεδρος προχώρησε στη συζήτηση του τρίτου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης και επανέλαβε την ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 

2658/28.07.2017 τεύχος Β'): "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018", που αναφέρθηκε και στο 

προηγούμενο θέμα , όπως και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 

167/ τ. Α΄) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, 

του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με τις οποίες 

η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των Υπηρεσιών 

του Δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει, στο 

πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του τεχνικού 

προγράμματος. 

 Ειδικότερα και βάσει του εισηγητικού της Δ/νσης Οικονομικών (17/10/2017) 

αναφέρθηκε στα εξής: 

1. Οι ΟΤΑ οφείλουν να καταρτίζουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς 

σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4270/2014. 

2. Στον Π/Υ εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου, τα οποία 

αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού 

έτους (Κωδικός Αριθμός Εξόδων «85» - ύψος επισφαλειών) καθώς και το 

αποθεματικό (Κ.Α. Εξόδων «91»).  

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν 

οδηγεί ουσιαστικά στην μη επίτευξη του οικονομικού αποτελέσματος, καθιστώντας 

του Π/Υ ελλειμματικό.  

3. Στον Π/Υ εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που 

καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 

όπως αυτή αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε (με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 

4038/2012, με το άρθρο 9 του ν. 4350/2015) και ισχύει.  

4. Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον Π/Υ μόνο εφόσον 

στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηματοδότησή τους.  

Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της 

πηγής χρηματοδότησής τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον Π/Υ, μόνο τα 

ποσά που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους που 

αυτός αναφέρεται. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω χρηματοδοτούνται από 

επιχορηγήσεις, ανεξαρτήτως πηγής, στο σκέλος των εσόδων εγγράφονται αντίστοιχα 

μόνο τα ποσά που αναμένεται ότι θα αποδοθούν στο δήμο εντός του οικονομικού 

έτους.   

 Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τα παραπάνω και το προσχέδιο του 

προϋπολογισμού που συνέταξε η Δ/νση Οικονομικών σε συνεργασία με τις δ/νσεις 

του Δήμου 

 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου 

2. Το από 17/10 εισηγητικό και τους επισυναπτόμενους σ’αυτό πίνακες, της 

Δ/νσης Οικονομικών 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 και της  ΚΥΑ 

25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β')Παροχή οδηγιών για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018  



4. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/ τ. Α΄) «Φορολογία 

εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και 

του Ν. 4127/2013. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει το προσχέδιο οικονομικού προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας για το 

έτος 2018 και το εισηγείται στην Επιτροπή Διαβούλευσης. 

 

....................................................................………………………............................ 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση 

συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

 

      Στυλιανός Ασλάνογλου 

 

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης       Θεόφιλος Κορωνάς  

 

      Αριστομένης Λαζαρίδης 

 

       Βασίλειος Λυκοστράτης 

    

        Βασίλειος Παπαδόπουλος 

 

        Αθανάσιος Σιδηρόπουλος 

 

       Γεώργιος Σοφιανίδης      

  

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βέροια  24-10-2017 

O Δήμαρχος 

 

 

 

Κωνσταντίνος  Βοργιαζίδης 


