ΑΔΑ: ΩΠ6ΚΟΡ1Φ-9ΙΡ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ταχ. ∆/νση: Λεωφόρος Αθηνών 173
Ταχ. Κώδικας: 24100 Καλαµάτα
Πληροφορίες: Κολυβάρης Α.
Τηλέφωνο : 27210 - 96477
FAX: 27210 - 94584
E-mail: akolivaris@@5186.syzefxis.gov.gr

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.12.29 11:54:35
EET
Reason:
Location: Athens

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 20-12-2017
Αριθµ. Πρωτ.:302587

Προς:
1. ∆ήµο Καλαµάτας
2. Οικονοµική Υ̟ηρεσία ∆. Καλαµάτας

ΘΕΜΑ: Έλεγχος ̟ροϋ̟ολογισµού και Ο.Π.∆. οικ. έτους 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υ̟όψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 214, 225, 227, 238 ̟αρ.1, 266, 267, 280 Ι και 283 ̟αρ. 4 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010),
2. Των άρθρων 28 και 28Α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α/11-05-2015): «Εκδηµοκρατισµός της
∆ιοίκησης - Κατα̟ολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Α̟οκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις».
3. Της αρ. αρ. 15870/15-5-2017 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.∆.∆. 250/26-5-2017), Α̟όφασης του Υ̟ουργού
Εσωτερικών, ̟ερί διορισµού Συντονιστή Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελο̟οννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας & Ιονίου.
4. Τις διατάξεις της ̟ράξης 4 του Υ̟ηρεσιακού Συµβουλίου της 06-02-2015 (ΦΕΚ 24Α’/06-02-2015)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.∆. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισµός της
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελο̟οννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 149 και 174 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ε̟ο̟τείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις.».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013) «Φορολογία εισοδήµατος,
ε̟είγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α/25-1-2013) «Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις, ……….και άλλες ε̟είγουσες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί
και ισχύει.
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10. Την αρ. οικ.25595/28-07-2017 (ΦΕΚ 2658/Β΄/28-7-2017) ΚΥΑ των Υ̟ουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών µε τίτλο «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του ̟ροϋ̟ολογισµού των δήµων,
οικονοµικού έτους 2018
11. Την εγκύκλιο 36 του Υ̟ουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. ̟ρωτ. οικ. 41080/29-11-2017 και µε θέµα
«Έλεγχος ̟ροϋ̟ολογισµών οικονοµικού έτους 2018 των δήµων, των ̟εριφερειών και των
νοµικών ̟ροσώ̟ων».
12. Το αρ. ̟ρωτ. 830/29-09-2017 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των
Ο.Τ.Α., µε θέµα: «Γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ε̟ί του
σχεδίου του ̟ροϋ̟ολογισµού του οικονοµικού έτους 2018 του ∆ήµου Καλαµάτας.
13. Την αρ. 2/2017 α̟όφαση της Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Καλαµάτας ̟ερί Κατάρτισης
και Εισήγησης Στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας για το Τεχνικό Πρόγραµµα 2018 ∆ήµου
Καλαµάτας»
14. Την 565/2017 (Α∆Α: 756ΛΩΕΕ-0∆1) α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Καλαµάτας, ̟ερί έγκρισης Τεχνικού ̟ρογράµµατος του ∆ήµου Καλαµάτας οικονοµικού έτους
2018.
15. Την αρ. 533/2017 (10-11-2017) α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Καλαµάτας µε
θέµα «Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) έτους 2018 του ∆ήµου
Καλαµάτας».
16. Την αρ. 578/2017 (Α∆Α:6Ι∆ΖΩΕΕ-ΦΟΤ) α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Καλαµάτας µε θέµα «Ψήφιση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης ,οικονοµικού έτους 2018
∆ήµου Καλαµάτας και Νοµικών του Προσώ̟ων».
17. Την αρ. 3/2017 α̟όφαση της Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Καλαµάτας µε θέµα
«Προσχέδιο του Προϋ̟ολογισµού του ∆ήµου Καλαµάτας Οικονοµικού έτους 2018».
18. Την αρ. 400/2017 (Α∆Α:ΩΥ5ΨΩΕΕ-ΥΝΠ) α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου
Καλαµάτας µε θέµα «Κατάρτιση σχεδίου Προϋ̟ολογισµού ∆ήµου Καλαµάτας οικονοµικού
έτους 2018».
19. Την αρ. 517/2017 (02-11-2017) α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Καλαµάτας µε
θέµα «Τρο̟ο̟οίηση σχεδίου Προϋ̟ολογισµού οικονοµικού έτους 2018 του ∆ήµου Καλαµάτας
µετά α̟ό την γνώµη αρ.830/29-9-2017 του Παρατηρητηρίου ».
20. Την αρ. 577/2017 (Α∆Α:Ω9ΟΛΩΕΕ-ΣΚΞ) α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Καλαµάτας, ̟ερί ψήφισης Προϋ̟ολογισµού οικονοµικού έτους 2018, η ο̟οία ̟εριήλθε στην
υ̟ηρεσία µας την 30/11/2017 και έλαβε αρ. ̟ρωτ. 302587.
21. Τα λοι̟ά σχετικά δικαιολογητικά (καταστάσεις κ.λ.̟) ̟ου συνυ̟οβλήθηκαν µαζί µε τον
̟ροϋ̟ολογισµό και το Ο.Π.∆. του ∆ήµου Καλαµάτας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ε̟ικυρώνουµε τις αρ. 577/2017, 578/2017 και 565/2017 α̟οφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου Καλαµάτας, ̟ου αφορούν την ψήφιση του Προϋ̟ολογισµού ,του Ολοκληρωµένου
Πλαισίου ∆ράσης και του Τεχνικού Προγράµµατος για το οικονοµικό έτος 2018, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 3852/2010 και τηρουµένων της αρ. οικ.25595/28-07-2017 (ΦΕΚ 2658/Β΄/28-72017) ΚΥΑ των Υ̟ουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών µε τίτλο «Παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση του ̟ροϋ̟ολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2018 και της εγκυκλίου 36 του
Υ̟ουργείου Εσωτερικών µε θέµα «Έλεγχος ̟ροϋ̟ολογισµών οικονοµικού έτους 2018 των δήµων,
των ̟εριφερειών και των νοµικών ̟ροσώ̟ων», ο ο̟οίος εµφανίζεται ισοσκελισµένος ως
ακολούθως:
ΕΣΟ∆Α :

64.374.014,99 €

ΕΞΟ∆Α:

64.374.014,99 €
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

587.620,07 €

Παρατηρήσεις:
A.1.Σύµφωνα µε την 23 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µε αριθ.
πρωτ. οικ. 38577/30-11-2016 και µε θέµα «Έλεγχος
προϋπολογισµών οικονοµικού έτους …» στο τµήµα Β
προϋπολογισµοί δήµων .5 Επιχορηγήσεις και δαπάνες
του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) , το
σύνολο Π/Υ ΚΑΕ (1212,1216,1321,1322,1328,5124)
<= ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (60 – 69).Eιδικότερα
στην περίπτωση του ∆ήµου Καλαµάτας το σύνολο των
ανωτέρω ΚΑΕ εσόδων δεν αντιστοιχίζονται µε το
σύνολο εξόδων στις νέες υπηρεσίες.
2.Οι εγγραφές στον ΚΑΕ 1325 Επιχορηγήσεις από
εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για
έργα
(µέσω
του
τακτικού
προϋπολογισµού
συµπεριλαµβανοµένων των ΚΑΠ) σύµφωνα µε την
ανωτέρω παρατήρηση δεν ανήκουν στους ΚΑΕ που
αντιστοιχίζονται στις νέες υπηρεσίες.
3.Στην ανάλυση του εσόδου ΚΑΕ 1311 σε ΚΑΕ
εξόδων δεν τηρήθηκε η αρχή της ειδικότητας των
πιστώσεων σύµφωνα µε το αρ. 7 παρ. 2 του β.δ. της
175/15.6.1959. Ειδικότερα ο κωδικός 1311(ΣΑΤΑ)
βάσει της περιπτ. δ της παρ. 3 του αρ. 25 του
Ν.1828/1989 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
διατίθεται αποκλειστικά και µόνο για την εκτέλεση
έργων και την εκπόνηση µελετών επενδυτικών
δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση αυτή, ένα µόνο µέρος
του εν λόγω ΚΑΕ διατίθεται.
4.. Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα
(τέλος ηλεκτροφωτισµού και καθαριότητας) και οι
δαπάνες της υπηρεσίας (20) δεν έχουν υπολογιστεί µε
βάση την µεθοδολογία της περίπτωσης Β3 1 του άρθρου
3 της υπ’ αρ. οικ.25595/28-07-2017 ΚΥΑ, για το οικ.
έτος 2018. Παρατηρείται υπερεκτίµηση του ύψους
δαπανών, χωρίς ειδική αιτιολόγηση, γεγονός που
δηλώνει υποκρύπτουσα φορολογία.. Ειδικότερα τα
έσοδα δεν καλύπτουν τις δαπάνες της αντίστοιχης
υπηρεσίας, κυρίως λόγω της αύξησης των λειτουργικών
δαπανών.
B.1.Παρακαλούµε
όπως
προβείτε
σε
άµεση
αναµόρφωση του προϋπολογισµού σας σύµφωνα µε τις
παραπάνω παρατηρήσεις
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