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ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου Καισαριανής.  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 30ης /2015  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, της 20ης του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2015 
ηµέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13.00 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 12596/16-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  
των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ          
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος              1.Βούρλος ∆ηµήτριος        
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                  2.Κοντόσταυλος Γεώργιος          
2.Βασιλάκη Αικατερίνη                                     3.Γεωργοπούλου Κανέλλα      
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν. µέλος) 
4.Γαβριλάκης Μπαµπάς Κων/νος(αν. µέλος) 
5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
6.Γαβρίλης Γεώργιος(αν. µέλος) 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Χουδετσανάκη Γαρυφαλιά. 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκε  και το αναπληρωµατικό µέλος  της 
Οικονοµικής Επιτροπής  κ. Περρής Ιωάννης του συνδυασµού «Λαϊκή Συσπείρωση».  
 
Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος ο οποίος εισηγείται το  θέµα της ηµερήσιας διάταξης,  
θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την αναλυτική Εισηγητική 



Έκθεση επί του Προϋπολογισµού  και  την εισήγηση του ∆ιευθυντή   Οικον. 
Υπηρεσιών  Γ. Χριστοδουλόπουλου η οποία έχει ως εξής:  
 
 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                 Καισαριανή 17/11/2015 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αριθ. Πρωτ.12650 
 
 
                                                     Προς την Οικονοµική Επιτροπή 
 
 
Θέµα  Έγκριση σχεδίου προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου Καισαριανής. 
 
 
Εισήγηση του Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την έγκριση 
Του σχεδίου προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 . 
 
 
  Ο προϋπολογισµός των δήµων συντάσσεται σύµφωνα µε ΚΥΑ 26945/31-7-2015 
(Φεκ 2059/29-7-2014 τεύχος Β΄) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2016-τροποποίηση της υπ 
αριθ.7028/2004(Β΄253)απόφασης. 
  Σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισµού των δήµων, 
τα ίδια έσοδα υπολογίζονται διακριτά, µε βάση τα αποτελέσµατα εκτέλεσης των Π/Υ 
των δύο προηγούµενων οικονοµικών ετών και ειδικότερα µε βάση τα ποσά που 
εισπράχθηκαν κατά το έτος 2014 σε συνδυασµό µε την απόδοση εισπράξεων από τον 
Ιανουάριο 2015και µέχρι το κλείσιµο του µηνός που προηγείται από το µήνα 
κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2015(Ιούλιος 2015). 
Σύµφωνα µε τις πιο πάνω διατάξεις πρέπει να εγκριθεί το σχέδιο προϋπολογισµού του 
∆ήµου µας για το οικονοµικό έτος 2016 όπου θα αποτελέσει τη βάση για την τελική 
ψήφιση του. 
 
 
 
                                                                             Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
                                                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
                                                                     Γ.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε  να ληφθεί σχετική  απόφαση, επειδή σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η 
Οικονοµική Επιτροπή. 
                                          Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλεγξε την αναλυτική Εισηγητική Έκθεση 
επί του Προϋπολογισµού  που υποβλήθηκε από την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 



µειοψηφούντος του κ. Γαβρίλη Γεωργίου (αν.µέλος) ο οποίος ψήφισε ΚΑΤΑ και του 
κ. Αντωνόπουλου ∆ηµητρίου( αν. µέλος) ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισµού του ∆ήµου Καισαριανής για το έτος 
2016 όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της παρούσας απόφασης . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε  αύξοντα αριθµό  149/2015. 
Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε σχετικό  πρακτικό  το οποίο αφού αναγνώσθηκε 
και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : 
 
                    
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
                         
                                                                  1.Πολυχρονάκης Συµεών                                                      
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                           2.Βασιλάκη Αικατερίνη                           
                                                                  3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν. µέλος) 
                                                                  4.Γαβριλάκης Μπαµπάς Κων/νος(αν.µ’ελος) 
                                                                  5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                  6.Γαβρίλης Γεώργιος(αν. µέλος) 
 
                                                                                  Καισαριανή   23/11/2015 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                      Της υπηρεσίας 
                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                   
 
 


