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Στο Αίγιο και στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.Κ. ΑΙΓΙΟΥ (Παλαιό Νοσοκομείο) οδός
Ν. Πλαστήρα 19 & Κανελλοπούλου, όπου και η έδρα του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ», στις
είκοσι μία (21) Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30΄ το πρωΐ, συνήλθε η Εκτελεστική Επιτροπή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ», αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1) Χαλβατζή Σταμάτη (Δημοτικό Σύμβουλο Θηβαίων) ΠΡΟΕΔΡΟ αυτής, 2) Βαλαούρα Νικόλαο,
τακτικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας), 3) Παπαδημητρίου
Θεοφάνη, τακτικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Βέλου-Βόχας), 4) Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνο, τακτικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Αιγιαλείας), 5) Σαλαπατάρα Στυλιανό, τακτικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Λεβαδέων), 6) Πέρρα Σωτήριο, αναπληρωματικό μέλος
(Δημοτικό Σύμβουλο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων), μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου αυτής, με αριθ. πρωτ. 280/17-12-2018, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα
σε όλα της τα Μέλη, σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που είναι γραμμένα σ’ αυτή και σε όσα ήθελε συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Αφού λοιπόν ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Χαλβατζής Σταμάτης, (Δημοτικός Σύμβουλος Θηβαίων), διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»
Οικονομικού έτους 2019».
Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος ανακοινώνει το θέμα και αναφέρεται στην ΚΥΑ αρ.
οικ. 38347/25-7-2018 περί «Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των
δήμων, οικονομικού έτους 2019 – τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β' 253 απόφασης)».
Με την αρ. 6/18 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, καταρτίστηκε το Προσχέδιο του
Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. Οικονομικού έτους 2019.
Στη συνέχεια το εν λόγω προσχέδιο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων
που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού.
Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1289/21-12-2018 έγγραφό του, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. έχει τη γνώμη ότι το σχέδιο το προϋπολογισμού του
Σ.Π.Ο.Α.Κ. που αξιολόγησε:
- Δεν έχει τηρήσει όλες τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ’ αριθμ. 38347/25.07.2018 ΚΥΑ
και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις: Προϋπολογισμοί Τ.Α.-2019», οι οποίες
ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης και είναι απολύτως αναγκαία η προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου του προϋπολογισμού σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία ώστε κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη
Διοίκηση να αποφευχθεί η αναπομπή του προϋπολογισμού και να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση
του ελέγχου του και η επικύρωσή του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018.
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- Είναι Ισοσκελισμένο.
Σχετικά με την προαναφερόμενη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας
των Ο.Τ.Α. επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2019, σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής καταχωρίστηκε ποσό υποχρεώσεων 47.500,00 € στη στήλη Εκτιμήσεις 31/12/2018
του Μέρους III - Ισολογισμός του Σχεδίου Προϋπολογισμού. Το ποσό αυτό προέκυψε από
το σύνολο του Κ.Α.Ε. 00-8 - Πληρωμές Π.Ο.Ε. & Λοιπές Αποδόσεις & Προβλέψεις, ο
οποίος με τη σειρά του προκύπτει από το άθροισμα των Κ.Α.Ε. 00-81 και 00-82 του σκέλους των Εξόδων του Προϋπολογισμού.
Η Γνώμη του Παρατηρητηρίου ορθά αναφέρει ότι η Εκτίμηση 31/12/2018 του συνόλου
των υποχρεώσεων πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση του αθροίσματος των Κ.Α.Ε. 00-81 και
00-83 και όχι του αθροίσματος των Κ.Α.Ε. 00-81 και 00-82, το οποίο εκ παραδρομής
υπολογίστηκε και εγγράφηκε στο τρέχον Σχέδιο Προϋπολογισμού. Ως εκ τούτου, δεν
προκύπτει ανάγκη προσαρμογής των εγγραφών του Σχεδίου Προϋπολογισμού όσον αφορά
το σκέλος των Εσόδων ή το σκέλος των Εξόδων.
Αντίθετα, προκύπτει ανάγκη προσαρμογής στις Εκτιμήσεις 31/12/2018 του συνόλου
των υποχρεώσεων στα Στοιχεία Ισολογισμού, οι οποίες εκ παραδρομής είχαν διαμορφωθεί
στις 47.500,00 €. Προτείνεται το συγκεκριμένο ποσό να αναπροσαρμοστεί στις 25.000,00
€, όπως έπρεπε να είναι εξαρχής, και ως εκ τούτου να συμφωνεί με το κριτήριο της Κ.Υ.Α.
38347/25-07-2018 [Κ.Α.Ε. 81+83 >= Εκτιμήσεις Υποχρεώσεων 31/12/2018].
Ύστερα από τα παραπάνω πρέπει η Εκτελεστική Επιτροπή να τροποποιήσει το σχέδιο
του Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» Οικονομικού έτους 2019, να το διαμορφώσει σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται στη γνώμη του παρατηρητηρίου και στη
συνέχεια να το υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, προς ψήφιση».
Η Εκτελεστική Επιτροπή
Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου και έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
2. Την αρ. 6/18 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το
Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. Οικονομικού έτους 2019.
3. Την ΚΥΑ αρ. οικ. 38347/25-7-2018 περί «Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019».
4. Το αρ. πρωτ. 1289/21-12-2018 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
Ομόφωνα Αποφασίζει
α) Την κατάρτιση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» Οικονομικού έτους 2019, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και διαμορφώθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ.
1289/21-12-2018 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και
συγκεκριμένα:
Σχετικά με την ανωτέρω Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των
Ο.Τ.Α. επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2019, εκ παραδρομής καταχωρίστηκε ποσό
υποχρεώσεων 47.500,00 € στη στήλη Εκτιμήσεις 31/12/2018 του Μέρους III – Ισολογισμός του Σχεδίου Προϋπολογισμού. Το ποσό αυτό προέκυψε από το σύνολο του Κ.Α.Ε.
00-8 - Πληρωμές Π.Ο.Ε. & Λοιπές Αποδόσεις & Προβλέψεις, ο οποίος με τη σειρά του
προκύπτει από το άθροισμα των Κ.Α.Ε. 00-81 και 00-82 του σκέλους των Εξόδων του
Προϋπολογισμού.
Η Γνώμη του Παρατηρητηρίου ορθά αναφέρει ότι η Εκτίμηση 31/12/2018 του συνόλου
των υποχρεώσεων πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση του αθροίσματος των Κ.Α.Ε. 00-81 και
00-83 και όχι του αθροίσματος των Κ.Α.Ε. 00-81 και 00-82, το οποίο εκ παραδρομής
υπολογίστηκε και εγγράφηκε στο τρέχον Σχέδιο Προϋπολογισμού. Ως εκ τούτου δεν προ2
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κύπτει ανάγκη προσαρμογής των εγγραφών του Σχεδίου Προϋπολογισμού όσον αφορά το
σκέλος των Εσόδων ή το σκέλος των Εξόδων.
Αντίθετα, προκύπτει ανάγκη προσαρμογής στις Εκτιμήσεις 31/12/2018 του συνόλου
των υποχρεώσεων στα Στοιχεία Ισολογισμού, οι οποίες εκ παραδρομής είχαν διαμορφωθεί
στις 47.500,00 €. Το συγκεκριμένο ποσό αναπροσαρμόζεται στις 25.000,00 €, όπως έπρεπε
να είναι εξαρχής, και ως εκ τούτου συμφωνεί με το κριτήριο της Κ.Υ.Α. 38347/25-07-2018
[Κ.Α.Ε. 81+83 >= Εκτιμήσεις Υποχρεώσεων 31/12/2018].
β) Την υποβολή του σχεδίου αυτού στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 7/2018.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
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