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                Νάουσα   20/01/2021 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                             ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

 

            Προς : 

             Οικονομική Επιτροπή 

            -Δημοτικό Συμβούλιο 

 
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡ.ΚΕΝΤΡΟΥ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ 
 
 

ΘΕΜΑ : 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2021 (Ο.Υ.) - 

εισήγηση προς Δημοτικό Συμβούλιο 

 

Σύμφωνα με την παραγρ.1 & 2 του άρθρου 77 Ν. 4172/2013 όπως αντικατ/κε με το άρθρο 189 του Ν. 

4555/18, ΦΕΚ-133 Α/19-7-18 όπου ορίζονται τα εξής: «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.» εκδόθηκε η Κ.Υ.Α.46735/23-07-20 (ΦΕΚ/3170 Β): «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) 

απόφασης». 

Στην παραγρ 5 του άρθρου 77 Ν. 4172/2013 όπως αντικατ/κε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18, ΦΕΚ-133 

Α/19-7-18  ορίζεται ότι ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την 

προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για 

τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των 

υπηρεσιών του δήμου, καθώς και τη γνώμη της επιτροπής διαβούλευσης του άρθρου 76 του ν. 3852/2010. Η 

μη διατύπωση γνώμης επί του προϋπολογισμού από την επιτροπή διαβούλευσης, δεν κωλύει τη σύνταξη του 

προσχεδίου αυτού από την εκτελεστική επιτροπή. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί 

εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή 

διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους, μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν 

απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. 

Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί ουσιαστικά τροποποίηση της απόφασης με την οποία 

ψηφίζεται αυτός. Ως εκ τούτου, για τις αναμορφώσεις ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την 

ψήφιση του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των παρ. 8 & 9 του άρθρου 77 του ν. 

4172/2013, όπως πλέον ισχύουν. Συνεπώς, κατατίθενται προς ψήφιση και εναλλακτικές προτάσεις, εφόσον 

υπάρχουν τέτοιες. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 5 του ίδιου άρθρου «Η 
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εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους, μόνο κατά το στάδιο 

κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του 

ακολουθήσουν». (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.108/72349/16.10.2019) 

          Σύμφωνα με το αρ.πρωτ.1298/12-2-15 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 

και τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.4 του Ν.4172/2013 η οικονομική επιτροπή πρέπει να εισηγείται τις 

αναμορφώσεις του Προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εισηγείται το σχέδιο του 

Προϋπολογισμού. 

       Λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ.331/20-1-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης με το οποίο εγκρίθηκε η υπ.αριθμ. 235/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

«Έγκριση ή μη Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021». η Οικονομική 

Υπηρεσία εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2021 με 

ποσό που μεταφέρεται από το αποθεματικό αναλυτικά ως εξής: 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

ΑΥΞΗΣΗ  
ΚΩΔΙΚΟΥ 
ΕΞΟΔΟΥ 

02.30.6117.033 

Παροχή υπηρεσίας  για τον 
τεχνικό έλεγχο (πενταετίας και 
ετήσιος)  του χιονοδρομικού 
κέντρου 3-5  Πηγάδια  του 
Δ.Η.Π. Νάουσας 

Αύξηση του κωδικού  για την 
παροχή υπηρεσίας  για τον τεχνικό 
έλεγχο (πενταετίας και ετήσιος)  
του χιονοδρομικού κέντρου 3-5  
Πηγάδια  του Δ.Η.Π. Νάουσας 
Στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 
2021 υπάρχει ποσό 21.000,00 και 
αυξάνεται κατά 3.800,00. Διαμο-
ρφωνεται συνολικά στο ποσό των 
24.800,00 € όπως είχε εγκριθεί με 
την 12η Αναμόρφωση Προϋπο-
λογισμού 2020 (αποφ.ΔΣ 201/20) 

3.800,00 
ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ 

 
Ο  ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΩΔΙΚΟΣ  ΜΕΙΩΝΕΙ  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  

 
-3.800,00 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 : 100.000,00  

ΝΕΟ  ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (100.000,00-3.800,000,00= 96.200,00 ) To ανώτατο ποσό που μπορεί να 
είναι το αποθεματικό καθορίζεται στο 5% επί των προϋπολογισθέντων τακτικών εσόδων του 
2021 : σύνολα ΚΑ Ο +  ΚΑ 21 + ΚΑ 321 δηλ. το ανώτερο που μπορεί να υπολογιστεί για το έτος 
2021 ισούται με 649.308,50 €  (12.986.170,00 Χ 5%) 

 96.200,00 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                         ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                        ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      
                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
 
                                        ΝΙΚΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                     ΚΟΦΚΕΛΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/297257/

