ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ
ΚΕΔΕ
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού 2015 των δήμων.
Στην εγκύκλιο, οικ. 24823/19/6/2014, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου
Εσωτερικών κ. Θ. Οικονόμου αναφέρει ότι «η οικονομική επιτροπή έως την 5η
Σεπτεμβρίου, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην
οικονομική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών»
Σημειώνεται:
1. Οι νέες δημοτικές αρχές αναλαμβάνουν την 1 η Σεπτεμβρίου 2014 και τα
όργανα τους θα τα εκλέξουν, σύμφωνα με το νόμο, την 7 η Σεπτεμβρίου 2014.
Άρα την 5η Σεπτεμβρίου οικονομική επιτροπή δεν θα υπάρχει.
2. Είναι πολιτικά αδόκιμο και ηθικά ανεπίτρεπτο η απελθούσα διοίκηση να
δεσμεύσει τη νέα, μέσω της κατάρτισης του δημοτικού προϋπολογισμού, στις
οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες της.
3. Η δικαιολογία ότι θα πρέπει να συνταχθεί το σχέδιο των δημοτικών
προϋπολογισμών ώστε να καταρτιστεί ο ενοποιημένος προϋπολογισμός της
ΤΑ και να ενταχθεί στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού δεν
υπάρχει. Ήδη ο ενοποιημένος (που με την εγκύκλιο του ΥπΕς αποδεικνύεται
ότι δεν υπήρξε ποτέ «ενοποιημένος») λογαριασμός της ΤΑ έχει ήδη ψηφιστεί
από την Βουλή, μέσω του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, μέχρι μάλιστα το
2018.
Για το λόγο αυτό προτείνεται οι διαδικασίες κατάρτισης του δημοτικού
προϋπολογισμού 2015 να λάβουν παράταση και να σχεδιαστούν και ψηφιστούν,
όπως ορίζει ο νόμος, από τις νέες δημοτικές αρχές.
Κατά τα άλλα οι κύριες διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με την ανάλογη περσινή
εγκύκλιο είναι:

Έσοδα από ΚΑΠ
(Μηνιαία τακτική
Επιχορήγηση)
Λειτουργικές
δαπάνες σχολείων
(Στον κωδικό αυτό
προστέθηκαν και οι
σχολικοί τροχονόμοι
από το 2014)
Προνοιακά
επιδόματα

Κατάρτιση
Προϋπολογισμού δήμων
2014

Κατάρτιση
Προϋπολογισμού δήμων
2015

Μειωμένο κατά 1,9% σε
σχέση με το 2013

Αυξημένο κατά 4,81% σε
σχέση με το 2014

Ίδιο ποσό με το 2013
Μειωμένο κατά 8,4 % σε
σχέση με το 2013

Αυξημένο κατά 25%
Μειωμένο κατά 5,85 % σε
σχέση με το 2014

πρώην ΣΑΤΑ

Μειωμένο κατά 53 % σε
σχέση με το 2013

Ίδιο ποσό με το 2014

Σημειώνεται ότι στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δεν προβλέπεται για το 2015
μεταβολή (αύξηση ή μείωση) των ΚΑΠ ή ΣΑΤΑ. Προβλέπεται μόνο μείωση κατά 37
εκατ. € του κόστους των προνοιακών επιδομάτων
Αθήνα 16/7/2014

