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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Περίληψη  

«Κατάρτιση – σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. β΄  του Ν. 3852/2010 

 (ΦΕΚ 87Α)». 

 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού 

Συμβουλίου σήμερα 17 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα της 

εβδομάδος Πέμπτη  και ώρα 12.00΄ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου μετά από την αριθμ. 11842/11-11-2022 γραπτή 

πρόσκληση που δόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους που είναι μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 

(ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/9-7-

2022).  

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) 

μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                            ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

Αν και κλήθηκαν νόμιμα  

 

Παρουσία της Καραγιαννίδου Παρασκευής, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου 

για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

  

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με 

την περίληψη του θέματος, θέτει υπόψη των μελών: 

Α. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. β΄ του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή: (…)Συντάσσει και 

εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής του.  (…). 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 38/17-11-2022  

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής  Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 254/2022 
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Β. Τις διατάξεις του άρθρου  77 παρ. 5 του Ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018, σύμφωνα με τις οποίες: (…)5. Κατά το ίδιο χρονικό 

διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η εκτελεστική επιτροπή, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του 

προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή (…).   

Γ. Την αριθμ. 2/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «Κατάρτιση – 

σύνταξη και εισήγηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού  έτους 2023 προς την 

Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 περ. δ  και του 

άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 

189 του Ν. 4555/2018» , η οποία έχει ως εξής:  

«……Περίληψη 

«Κατάρτιση – σύνταξη και εισήγηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού  έτους 

2023 προς την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 

περ. δ  και του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 189 του Ν. 4555/2018» 
 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η του μηνός 

Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11.00΄ 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου, μετά από 

την αριθμ. πρωτ. 11580/7-11-2022  γραπτή πρόσκληση του Προέδρου αυτής, προς τα 

μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 70 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-2022) περί λήψης 

αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ α΄ βαθμού.  

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο έξι (6) μελών  

βρέθηκαν παρόντα πέντε  (5)  μέλη: 

          ΠΑΡΟΝΤΑ               ΑΠΟΝΤΑ 

1 Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 1 Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος   

3 Παπαζώτου Κυριακή   

4 Λουλούδης Ιωάννης   

5 Κιτσουκάκης Ιωάννης    

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 

την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με 

την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής: 

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) με τίτλο «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», περιπτώσεις  δ΄ σύμφωνα με τις οποίες η Εκτελεστική Επιτροπή:  

«δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο 

της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο 

του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την Οικονομική Επιτροπή» 

Β) Τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκαν με τις 

διατάξεις του άρθρου 189 του Ν.4555/2018, σύμφωνα με τις οποίες: 

«5. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η 

εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, που αφορούν την 

προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην 

οικονομική επιτροπή. 
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Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί 

τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και τη γνώμη της επιτροπής 

διαβούλευσης του άρθρου 76 του ν. 3852/2010. Η μη διατύπωση γνώμης επί του 

προϋπολογισμού από την επιτροπή διαβούλευσης, δεν κωλύει τη σύνταξη του 

προσχεδίου αυτού από την εκτελεστική επιτροπή. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή 

δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. 

Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους, 

μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου 

γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.» 

Γ) Την αριθμ. 2/2022 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου 

με θέμα: Διατύπωση απλής γνώμης επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 περ. (στ) του  Ν.3852/10 όπως 

ισχύει.  

Δ) Το σχέδιο εσόδων - εξόδων προϋπολογισμού 2023, έτσι όπως διαμορφώθηκαν - 

συντάχθηκαν από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, η οποία έλαβε υπόψη τις 

προτάσεις των λοιπών υπηρεσιών των Δήμου. 

Ε) Την 1/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί κατάρτισης τεχνικού 

προγράμματος έτους 2023. 

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του  άρθρου 62 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) έτσι όπως 

αντικατάσταθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-

2018). 

2. Τις διατάξεις του  άρθρου 63 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) περί αρμοδιοτήτων 

της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκαν 

με τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν.4555/2018. 

4. Το σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος 2023 σύμφωνα με την 1/2022 απόφαση 

της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

5. Τα οικονομικά στοιχεία προϋπολογισμού τρέχοντος έτους όπως αυτά έχουν 

διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. 

6. Τα δοθέντα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου  (εισηγητικές 

εκθέσεις και σχέδια εσόδων  - εξόδων προϋπολογισμού 2023). 

7. Τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου,  

8. Την 2/2022 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.  

μετά από συζήτηση: 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Συντάσσει και εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή, «προσχέδιο» 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές 

διατάξεις και την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 2/11-11-2022. 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο  Πρόεδρος      Τα Μέλη 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης     Καραμπακάλης Δημήτριος 

       Παπαζώτου Κυριακή 

       Λουλούδης Ιωάννης 

Κιτσουκάκης Ιωάννης  

    

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της  Εκτελεστικής  Επιτροπής 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης  
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……» 
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος, παρουσία της Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών,  έθεσε υπόψη των μελών τον νέο πίνακα εσόδων και εξόδων 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 έτσι όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την 

έγκριση – ψήφιση των τελών για το έτος 2023 από το Δημοτικό Συμβούλιο, την 

16/11/2022 στην 20η τακτική συνεδρίασή του (ήτοι, απόφαση 153/2022 περί 

καθορισμού τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023 όπου 

προέκυψε διαφορά).  

Δ. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί κατάρτισης 

τεχνικού προγράμματος έτους 2022.   

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά. 

 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 

σχετικά. 

 Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του άρθρου 50  

του Ν. 4873/2021 και τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 4915/2022 

και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, 

τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 και με το άρθρο 

102 του Ν. 4876/2021 και ισχύει. 

3. Την  αριθμ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» 

(ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου  77 παρ. 5 του Ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018. 

5. Τις αριθμ. 1,2/2022 αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του 

Δήμου. 

6. Τις αριθμ. 1,3/2022 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

7. Το Β.Δ. 17/5-15/6/59 «Περί Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των 

Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/15-6-1959).. 

8. Το Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 «Περί των Προσόδων των Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 

171/Α΄/20-10-1958). 

9. Το Β.Δ. 318/69 «Περί βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων» (ΦΕΚ 

212/Α΄/21-10-1969). 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4270/14 «Περί Δημόσιου Λογιστικού» (ΦΕΚ 143/Α΄/28-

06-2014).  

11. Τις διατάξεις των άρθρων 155-162 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και 

Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006). 

12. Τις διατάξεις των άρθρων 266-267 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010). 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25-1-2013) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 197 του Ν. 4555/2018 . 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167/Α/23-7-2013) όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018. 

15. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/Α/31-7-2017) όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ.3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-20).  

16. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9-8-19). 

17. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-20). 

18. Το Π.Δ. 315/99 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.»  (ΦΕΚ 302/Α/30-

12-1999). 
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19. Τις φορολογικές αποφάσεις Δήμου Δοξάτου για το έτος 2023.  

20. Τις αποφάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων σχετικών με την εκτέλεση 

τεχνικών έργων.  

21. Τις γενικές αρχές προϋπολογισμού και γενικές αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης άρθρου 33 του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014).   

22. Την αριθμ. 49039/26-7-2022 (ΦΕΚ 3976/Β) απόφαση Αναπληρωτών 

Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.  

23. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε εναλλακτική πρόταση επί του σχεδίου του 

προϋπολογισμού.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Καταρτίζει – συντάσσει σχέδιο προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 

2023, με συνοπτική εικόνα: 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΣΟΔΑ 25.497.113,78 

ΕΞΟΔΑ 25.432.398,39 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 64.715,39 

 

Υποβάλει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για έγκριση και ψήφιση 

προϋπολογισμού.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 254/17-11-2022. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
      (υπογραφή)          (υπογραφές) 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 

ΑΔΑ: 60ΒΩΩ95-ΘΝ1
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