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ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από ηο Πρακηικό ηες 13/11-10-2018 ηακηικής ζσνεδρίαζες  

ηες Δκηελεζηικής Δπιηροπής Γήμοσ Λέζβοσ 
 

Θέμα : Καηάρηιζε Προζτεδίοσ Προϋπολογιζμού Γήμοσ Λέζβοσ για ηο έηος 
2019. 

 
 Σηε Μπηηιήλε θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ επί ηεο νδνύ 
Δι. Βεληδέινπ 13-17 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 
Λέζβνπ ηελ Πέκπηε 11 Οθησβξίνπ 2018 ζηηο 10:00 π.κ. κεηά από ηελ ππ’ αξ. 
13/2018 κε αξ. πξση. 45058/09.10.2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη 
Πξνέδξνπ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 62 & 
63 ηνπ Ν.3852/2010. 
 Ο Πξόεδξνο αθνύ δηαπίζησζε ηε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 
δεθαηξηώλ (13) κειώλ, επξέζεζαλ παξόληα έληεθα (11), ήηνη: 
Παξόληεο 
1.Γαιελόο Σππξίδσλ, Πξόεδξνο 
2.Αλησλέιιε Αλαζηαζία 
3.Τζνππήο Παλαγηώηεο 
4.Ισζεθέιιε Αζελά 
5.Καξαζάββαο Νηθόιανο 
6.Καηζαξόο Κσλζηαληίλνο 
7.Καηδαλόο Γεώξγηνο 
8.Ακπνπιόο Ισάλλεο 
9.Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 
10.Τακβαθέιιεο Μηραήι 
11.Αξκελάθαο Δκκαλνπήι 
 

Απόληεο 
1.Ψσκάο Νηθόιανο 
2.Βέξξνο Ταμηάξρεο 
 

 

 

  
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα πξαθηηθά ηεο νπνίαο ηήξεζε 

δεκνηηθόο ππάιιεινο. 
 

Δηζεγνύκελνο ην έλα θαη κνλαδηθό ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο δίλεη 
ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ, Καηαγξαθήο, θαη Γηεξεύλεζεο 
Αμηνπνίεζεο Πεξηνπζίαο θ. Παλαγηώηε Τζνππή, ν νπνίνο εηζεγείηαη ην ζέκα 
ππνβάιινληαο ζηελ Δ.Δ. ηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 
Λέζβνπ γηα ην έηνο 2019, όπσο ην ζπλέηαμε ε αξκόδηα Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ 
Υπεξεζηώλ, ζύκθσλα κε ηηο κέρξη ηώξα θαηεπζύλζεηο θαη νδεγίεο ηεο δεκνηηθήο 
αξρήο, θαη πξόηεηλε λα απνθαζίζεη γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνζρεδίνπ ηνπ 
Πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηελ ππνβνιή ηνπ γηα έγθξηζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 
Γήκνπ. 

 
Σπγθεθξηκέλα, ε ππ’ αξηζκ. πξση. 44994/09.10.2018 εηζήγεζε ηεο αλαπι. 

Γηεπζύληξηαο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ έρεη σο εμήο: 
 
«Λακβάλνληαο ππόςε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4172/2013 (ΦΔΚ Α 127/23-07-2013) 

ην νπνίν νξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο ζύληαμεο θαη έγθξηζεο ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ 
δήκσλ, ζαο ππνβάιινπκε ηελ πξόηαζε ησλ ππεξεζηώλ (πξνζρέδην) ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ γηα ην έηνο 2019. 
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Γηα ηελ ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεξνύληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 
4 ηνπ άξζξνπ 77 θαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή σο ηελ 5ε Σεπηεκβξίνπ, εμεηάδεη ην 
πξνζρέδην πνπ ηεο παξαδίδεη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, θαηαξηίδεη ην ζρέδην ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ θαη κεξηκλά έσο ηελ ηδία εκεξνκελία γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ, 
ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηεξείηαη ζην Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ , 
πξνθεηκέλνπ ην Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΤΑ λα παξάζρεη 
γλώκε επί απηνύ. 

Με ην αξ. 31810/10-09-2015 έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ηνλίδεηαη 
όηη κόλν ε πξνζεζκία ηεο 5εο Σεπηεκβξίνπ δελ είλαη απνθιεηζηηθή θαη δύλαηαη ηα 
ζρέδηα ησλ πξνϋπνινγηζκώλ λα ελζσκαησζνύλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη κεηά ηελ 
ιήμε ηεο, εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο.  

Σαο επηζεκαίλνπκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4172/2013 νη νπνίεο 
νξίδνπλ όηη ην ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ην νπνίν ππνβάιιεηαη από ηελ 
νηθνλνκηθή επηηξνπή ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε ην 
αξγόηεξν σο ην ηέινο Οθησβξίνπ ππνρξεσηηθά ζπλνδεύεηαη από ηελ γλώκε ηνπ 
Παξαηεξεηεξίνπ, ηηο νδεγίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαζώο θαη από ηελ 
αηηηνινγηθή έθζεζε ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη νη ηπρόλ πξνζαξκνγέο πνπ επήιζαλ 
ζην ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. Δπίζεο  νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ηνπ Ν. 
4172/2013 νξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ςήθηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ 
Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 
ηνπ Ν.4111/2013.  

Παξαθαιώ γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο.» 
 
Δλ ζπλερεία ν Αληηδήκαξρνο θ. Τζνππήο πξόηεηλε ζην Σώκα λα εγθξίλεη ηελ 

Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ γηα ην έηνο 2019, όπσο 
ηε ζπλέηαμε ε αξκόδηα Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ζύκθσλα κε ηηο κέρξη 
ηώξα θαηεπζύλζεηο θαη νδεγίεο ηεο δεκνηηθήο αξρήο, θαη νη όπνηεο ηξνπνπνηήζεηο – 
πξνζζήθεο ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ λα γίλνπλ ζην ηειηθό ζρέδην, ύζηεξα από ηε 
γλώκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΤΑ θαη πξηλ ηελ ππνβνιή 
ηνπ γηα ςήθηζε ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην. 

 
Τέινο ν Πξόεδξνο πξόηεηλε ζην Σώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 
Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

1)  ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 62, 63, 65, 266 ηνπ Νόκνπ N.3852/10 (ΦΔΚ 
87/07.06.2010 ηεύρνο Α’):Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρύεη, 

2)  ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ N. 3463/06 (ΦΔΚ 114/08.06.2006 ηεύρνο 
Α') «Γεκνηηθόο & Κνηλνηηθόο Κώδηθαο», 

3) τν αξ. 31810/10-09-2015 έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, 

4) ηελ κε αξ. 38347/25.07.2018 (ΦΔΚ 3086/38487/27.07.2018 ηεύρνο Β΄ 
«Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ δήκσλ, 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 - ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 7028/2004 (Β΄ 253) 
απόθαζεο», 

5) ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ θαη ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο 
παξνύζαο Γεκνηηθήο Αξρήο, 

6) ηηο ππ’ αξηζκ. 1/2018 θαη 2/2018 απνθάζεηο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο 
Γηαβνύιεπζεο, 

7) ηελ κε αξ. πξση. 44994/09.10.2018 εηζήγεζε ηεο αλαπι. Γηεπζύληξηαο 
Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ, κε ζπλεκκέλε ηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ 
Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ γηα ην έηνο 2019, όπσο ην ζπλέηαμε ε 
αξκόδηα Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ, πνπ ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα 
απόθαζε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο απηήο 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Καηαρηίδει ηο Προζτέδιο ηοσ Προϋπολογιζμού Γήμοσ Λέζβοσ έηοσς 

2019, όπως εμθανίδεηαι ζηο ζσνεμμένο ηεύτος ποσ αποηελεί αναπόζπαζηο 

ημήμα ηες παρούζας απόθαζες, και ειζεγείηαι ασηό για έγκριζε προς ηεν 

Οικονομική Δπιηροπή ηοσ Γήμοσ Λέζβοσ. 

 
 
Τν πξαθηηθό απηό ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεθε σο αθνινύζσο: 

 
Ο Πξόεδξνο  

Σππξίδσλ Γαιελόο 
Γήκαξρνο Λέζβνπ 

                       Τα Μέιε 
                    (Υπνγξαθέο) 

 

 

 


