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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το  πρακτικό της  υπ’ αριθμό 19ης/12-11-2019 
συνεδρίασης του Δ.Σ. του  

Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας 
 
    Αρ. απόφ.  89/2019  
  
ΘΕΜΑ 1ο :«Ψήφιση προϋπολογισμού του Κ. Κ. Π. &Α. Δ. Νάουσας για το οικονομικό έτος 
2020» 
                                 
Στη Νάουσα και στα γραφεία του Νομικού Προσώπου, σήμερα την 12η του μηνός 
Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 20:00μ.μ., συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 
Νάουσας, ύστερα από την 2581/7-11-19 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε 
σε καθένα από τα μέλη σύμφωνα με την παρ.1του άρθρου 67 Ν.3852/10, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 
       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 15 μελών 
βρέθηκαν παρόντες 10, ήτοι:   
 
Παρόντες                                                                   Απόντες 
Στεργιανή Αραμπατζή, Πρόεδρος                         Βασιλείου Γεώργιος                                                            
Σπαθόπουλος Ευθύμιος        Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα                        
Βασιλειάδης Χρήστος        Βασιλειάδου Άννα 
Σιπητάνου Αναστασία                                         Σεπιτάνου Αναστασία  
Ζάχος Σταύρος          Πασχούλα Μαρία             
Ξηρομερίτη Ζωή        
Αγγελίδου Αντωνία 
Τζουβάρας Βασίλειος                                           
Δούμος Άγγελος 
Ρηγόπουλος Κωνσταντίνος 
                                                                    
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κος Λούκας Γεώργιος, ως Γραμματέας του Διοικ. 
Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου για την τήρηση των πρακτικών. 
 
Το λόγο πήρε η Πρόεδρος και εισηγήθηκε το 1ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης  με θέμα: 
ΘΕΜΑ 1ο «Ψήφιση προϋπολογισμού του Κ. Κ. Π. &Α. Δ. Νάουσας για το οικονομικό έτος 
2020» 
Ανέφερε πως για την συνέχιση της σύννομης και εύρυθμης λειτουργίας του Ν.Π. και 
σύμφωνα με τις διατάξεις: 
Της  ΚΥΑ  οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β΄) Παροχή 
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020 
– τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β΄253) απόφασης και την εγκύκλιο με αρ. 100 
(αρ. πρωτ. 62885/10-9-2019) με θέμα: «Ενσωμάτωση του σχεδίου του 
προϋπολογισμού έτους 2020 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου του υποτομέα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακή Βάση 
Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.» 
το Δ.Σ. ψήφισε το σχέδιο για τον  προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 με την υπ’ αρ. 
78/2019 απόφασή του. 
Στη συνέχεια το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με το υπ’ αρ. 
1616/25-10-2019 έγγραφό του εξέφρασε τη γνώμη, ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού του 
ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας 
«…έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ’ αριθ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 
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3054/29.07.2019 τεύχος Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών 
και με τις απαντήσεις του πεδίου "Συχνές Ερωτήσεις: προϋπολογισμού Τ.Α.-2020".  

Συγκεκριμένα κατατέθηκε με την έκδοση της γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., η εισηγητική έκθεση με αρ. πρωτ. 2542/31-10-2019 όπου 
αναφέρεται ότι: 

«Σύμφωνα με το 4 παρ. 1,2 και 3 ν. 4111/2013 (Α18)όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τα 
άρθρα 76,77 ν.4172/2013 (Α167), και 197 του ν. 4555/2018 (Α΄133), 77 του ν. 4172/2013 
(Α΄167)όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 189 του ν.4555/2018, και 27 και 64 ν. 
4270/2014(Α143), όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του ν.4316/2014 (Α΄270)  
σε συνδυασμό με την 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054 Β΄/29-7-2019) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 
των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 –τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης.» και 
την εγκύκλιο με αρ. 100 (αρ. πρωτ. 62885/10-9-2019) με θέμα: «Ενσωμάτωση του σχεδίου του 
προϋπολογισμού έτους 2020 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου του υποτομέα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου 
Εσωτερικών το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αξιολογεί το σχέδιο του 
προϋπολογισμού του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (νπδδ) του δήμου ή του συνδέσμου που 
ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ), προκειμένου να 
διαπιστώσει κατά πόσο αυτό είναι ρεαλιστικό και τουλάχιστον ισοσκελισμένο και να παράσχει τη γνώμη 
του επί αυτού, η οποία κοινοποιείται στο δήμο, στις αρμόδιες για την εποπτεία του αρχές και στους 
Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών. 
Το σχέδιο του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του νομικού προσώπου, ενσωματώθηκε 
στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο εσωτερικών την ημερομηνία: 
18/10/2019 και ώρα 1:43:00μ.μ. 
 Στις 29/10/2019 με αριθ. Πρωτ 2497 λάβαμε την γνώμη του  παρατηρητήριου οικονομικής 
αυτοτέλειας το οποίο και σας επισυνάπτω η γνώμη  του οποίου είναι ότι το σχέδιο του π/υ που 
αξιολόγησε. 

     Α. Ως προς το κριτήριο 1: Ισοσκέλιση Προϋπολογισμού, το αποτέλεσμα της                                     
αξιολόγησης είναι ότι ο Π/Υ είναι Ισοσκελισμένος.   
Β. Ως προς το κριτήριο 2: ΚΑΕ 061 «Έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για ην κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών», σύμφωνα με το παράρτημα 2, άρθρο 8.1 της ΚΥΑ 55905/29-7-2019  
το αποτέλεσμα της  αξιολόγησης είναι ότι έχει τηρηθεί η οδηγία της προαναφερθείσας ΚΥΑ.  
Γ. Ως προς το κριτήρια 3 και 4: Ομάδες Εσόδων Ι και ΙΙ) το αποτέλεσμα της  αξιολόγησης είναι 
ότι έχει τηρηθεί η οδηγία της προαναφερθείσας ΚΥΑ.(άρθρο 4, Β1)  
Δ .Ως προς το κριτήριο 5: Έλεγχος Υποχρεώσεων ΠΟΕ:  
Α) ΚΑΕ 81 «ΠΟΕ» Εκτιμήσεις 2019, Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων- Υποχρεώσεις σε 
καθεστώς ρύθμισης και  
Β)Ποσό Υποεκτίμησης Υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2019 
σύμφωνα με το άρθρο 5 1. Παρ. Δ της ΚΥΑ 55905/29-7-2019  το αποτέλεσμα της  
αξιολόγησης είναι ότι έχει τηρηθεί η οδηγία της προαναφερθείσας ΚΥΑ.  
 
Το συνολικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης επί του σχεδίου του προϋπολογισμού είναι ότι είναι 
ρεαλιστικό και ισοσκελισμένο. 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ   3.126.162,53 ευρώ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ   3.126.162,53 ευρώ 

                   
                     Στη συνέχεια κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 

                                            
        ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση  της προέδρου και έλαβε 
υπόψη τη γνωμοδότηση του Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.(αρ. 
2497/29-10-2019) 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ 

 
1. Ψηφίζει  τον  προϋπολογισμό  του Κ.Κ.Π. & Α. Δ. Νάουσας για το έτος  2020, όπως  
εμφανίζεται  στον  προϋπολογιστικό  πίνακα  με  την  κατωτέρω  ανακεφαλαίωση: 

 
 

ΕΣΟΔΑ                         (Ευρώ)           ΕΞΟΔΑ                             (Ευρώ) 
  

Σύνολο εσόδων έτους   2.868.298,53             Σύνολο εξόδων έτους          3.118168,26 
Χρηματικό υπόλοιπο    257.864,00                  Αποθεματικό                                7.994,27   

 
ΣΥΝΟΛΟ                       3.126.162,53       ΣΥΝΟΛΟ                               3.126.162,53    

 
2. Την απόφαση αυτή καταψήφισε ο κος Ρηζόπουλος Κωνσταντίνος λέγοντας ότι η 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Δήμους δεν συνοδεύτηκε με την ανάλογη χρηματοδότηση 
από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
  

 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  89/2019 

                                                     
Ακροτελεύτια  διάταξη 

Από  τις  διατάξεις  της  απόφασης  αυτής δεν προκαλείται  δαπάνη  σε βάρος  του  
προϋπολογισμού  του Κ.Κ.Π. & Α. Δήμου Νάουσας έτους 2019.                                           
                                            
                                                                                    
 
Για  το  σκοπό  αυτό  συντάχθηκε  το  πρακτικό  και  υπογράφεται  ως  εξής: 
 
 
 
 
                Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           ΤΑ  ΜΕΛΗ 
      Υπογραφή  όπως  στην  αρχή                 Υπογραφές  όπως  στην  αρχή 
             Ακριβές  αντίγραφο 
                Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                       
 
 
           ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ      
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