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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  πρακτικό  της  υπ’  αριθ.  2ης/24-01-2013  συνεδρίασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής.

Στην Κέα και  στο γραφείο  του Τοπικού Συμβουλίου  στην Κορησία,  σήμερα στις
24/01/2013,  ημέρα Πέμπτη και  ώρα 19:00 μ.μ  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, ύστερα από την 243/21-01-2013 πρόσκληση
του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό  στα  μέλη,  σύμφωνα  με  το
άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω 4 μέλη:

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.  Βασιλάκης Στυλιανός 1.   Ευαγγέλου Ιωάννης    
2. Μαρούλης Φίλιππος 2.   Λέπουρας Στυλιανός 
3. Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία             3.   Βελισσαροπούλου Ειρήνη  
4. Μορφωνιός Ιωάννης

   (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

       
        

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πετρή Βασιλική.
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ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου Κέας.

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το 1ο θέμα της  ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:

Στην περίπτ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις
αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού του
Δήμου.
Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.3 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 εκδόθηκε η υπ’
αριθ.  74452/29.12.2010  (ΦΕΚ  2044/30.12.2010  τεύχος  Β’)  απόφαση  του
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων που αφορούν
στις δημοτικές ενότητες, ενώ η σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και
τοπικές κοινότητες ορίζεται με την 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος 
Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.8 του άρθρου 266 του
Ν.3852/2010. 
Σύμφωνα  με  την  παρ.2  του  άρθρου  3  της  ΚΥΑ  οικ.  3966/24.01.2011  (ΦΕΚ
141/09.02.2011  τεύχος  Β’  εφόσον  έχουν  μεταβιβασθεί  σε  δημοτικές  ή  τοπικές
κοινότητες συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ’ εφαρμογή
των  άρθρων  83  παρ.  9  και  84  παρ.  6  του  Ν.3852/2010,  πριν  την  έναρξη  των
παραπάνω  διαδικασιών  ακολουθούνται  οι  διαδικασίες  του  άρθρου  86  του
Ν.3852/2010.  Στην  περίπτωση  του  Δήμου  μας  δεν  μεταβιβάστηκαν  τέτοιες
αρμοδιότητες και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του
Ν.3852/10, που αναφέρονται στην κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού εξόδων
δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, καθώς και αιτιολογική έκθεση αυτών.
Όσον αφορά τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων, λαμβάνονται
υπόψη  τα  διαχειριστικά  αποτελέσματα  του  προηγουμένου  οικ.  έτους,  δια  μεν  τα
έσοδα τα ποσά που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2012,  δια δε τα έξοδα τα ποσά που
έχουν ενταλθεί έως 31/12/2012.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καθώς και το εγκεκριμένο από το Δημοτικό
Συμβούλιο  τεχνικό  πρόγραμμα του Δήμου,  πρέπει  να  προβούμε στη σύνταξη του
σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το έτος 2013 και στη συνέχεια να το
υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
      -     την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
      -    τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,

− την ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’),
− την υπ’ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση

του  ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.  περί  του  καθορισμού  των  ποσοστών  κατανομής  των
πόρων στις Δημοτικές Ενότητες,

− την Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 5694/3.2.2011,
− την υπ’ αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση

του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και
τοπικές κοινότητες,

− την υπ’ αριθ. 74447/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση
του  ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.  για  τον  καθορισμό  εξόδων  κίνησης  προέδρου
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συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, προέδρου συμβουλίου τοπικής κοινότητας
και εκπροσώπου τοπικής κοινότητας,

-την υπ’ αριθ. 22/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε
το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Κέας για το έτος 2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το έτος 2013, όπως
εμφανίζεται  στο  συνημμένο  σχέδιο  το  οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της
παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής,
στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή του.

Β. Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 3/2013
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός   Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία

               Μαρούλης Φίλιππος         
         

  Μορφωνιός Ιωάννης
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