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54/2017

Από το πρακτικό 16 της συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Ο.
στις 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για την κατάρτιση
σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2018.

Στην Κασσάνδρεια και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα ΤΡΙΤΗ 3
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 15.00 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ σε Τακτική Συνεδρίαση
ύστερα από την υπ΄ αριθ. 277/26-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Α.Ο., η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος του σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 65 παρ. 5 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄87/2010) και με το άρθρο 93
παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου Κασσάνδρας.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι, επί συνόλου
αριθμού μελών 7 παρέστησαν 6 ήτοι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1. ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠ. 2. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Κ. 3. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘ. 4.
ΣΠΑΝΟΣ ΑΘ. 5. ΦΩΤΗΣ Β. 6. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ Α.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Δ.
ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος κ. Νταλιάρης Δ. για την
τήρηση των πρακτικών.
Εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ¨ Λήψη απόφασης για την
κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ¨ ο κ. Πρόεδρος, είπε :
«Στην παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής:
«1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της
εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την
ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα
ιδρύματα.»
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Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.1 του
άρθρου 236 του Ν.3463/06 ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
Έχοντας ακόμη υπόψη την ΥΠ.ΕΣ. 35841/22.09.2014 εγκύκλιο με θέμα
¨Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού των ΟΤΑ στον Κεντρικό Κόμβο
Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών¨ πρέπει να προβούμε στις
απαραίτητες ενέργειες, για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους
2018, ώστε αυτό να ενσωματωθεί έγκαιρα στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που
τηρείται στο Υπουργείο, για την παροχή γνώμης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
Η γνώμη του Παρατηρητηρίου, οι σχετικές οδηγίες του Υπ. Εσωτερικών και η
αιτιολογική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν
στο σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλονται στο Δ.Σ. (παρ 5 άρθρο 77 Ν.
4172/2013). Δεν είναι δεσμευτική η γνώμη, είναι απλή και όχι σύμφωνη (ΥΠ.ΕΣ.
εγκ.22/οικ. 46703/20.11.2013) Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου δεν
καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί
εμπρόθεσμα στο δημοτικό συμβούλιο, το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο καταρτίζει και
ψηφίζει τον προϋπολογισμό, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο,
λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Σύμφωνα με:
 Την ανάγκη κατάρτισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 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, την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης”
καταθέτονται τα οικονομικά στοιχεία του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2018 τα οποία συνοπτικά έχουν ως εξής:
 Έσοδα μαζί με το χρηματικό υπόλοιπο:
Τακτικά:
81.000,00 €
Έκτακτα:
2.360.00 €
Εισπράξεις υπέρ δημοσίου & τρίτων : 18.050,00 €
Χρηματικό Υπόλοιπο :
122.917,61 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ :

224.327,61€

 Έξοδα μαζί με το αποθεματικό κεφάλαιο :
Έξοδα χρήσης :
151.100,00 €
Επενδύσεις :
51.177,61 €
Πληρωμές ΠΟΕ &
Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις :
18.050,00 €
Αποθεματικό :
4.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ :

224.327,61€

Παρακαλούμε, όπως αποφασίσετε σχετικά την έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού
του ΝΠΔΔ του ΝΠΔΔ Α.Ο.Δ.Κ. οικονομικού έτους 2018.»
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του :
 την παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06
 την παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/06
 την ΥΠ.ΕΣ. 35841/22.09.2014 εγκύκλιο
 Την ανάγκη κατάρτισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 Την ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β')
 Την εγκύκλιο 22 «Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2018
και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του
Υπουργείου Εσωτερικών.»
Και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
την έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
¨Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας¨ οικονομικού έτους 2018 που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής και σε ανακεφαλαίωση έχει όπως πιο κάτω
αναγράφεται:
 Έσοδα μαζί με το χρηματικό υπόλοιπο:
Τακτικά:
81.000,00 €
Έκτακτα:
2.360.00 €
Εισπράξεις υπέρ δημοσίου & τρίτων : 18.050,00 €
Χρηματικό Υπόλοιπο :
122.917,61 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ :
224.327,61€
 Έξοδα μαζί με το αποθεματικό κεφάλαιο :
Έξοδα χρήσης :
151.100,00 €
Επενδύσεις :
51.177,61 €
Πληρωμές ΠΟΕ &
Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις :
18.050,00 €
Αποθεματικό :
4.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ :
224.327,61€
Την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2018 και λοιπών
δημοσιονομικών στοιχείων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου
Εσωτερικών. (παρ 5 άρθ. 77 ν. 4172/2013).
Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον Πρόεδρο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθ. 54/2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

τα Μέλη

