
             
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                      Αξηζ. Απόθαζεο: 1/19-1-2013 

ΛΝΚΝΠ  ΙΑΘΥΛΗΑΠ                                      

ΓΖΚΝΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΛΖΠ                     «Τήθηζε πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ-εμόδσλ      

                                                                      Ρνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Κάλεο νηθνλνκηθνύ 

                                                                      Έηνπο 2013 θαη    Δηεζίνπ   Ξξνγξάκκαηνο  

                                                                      Γξάζεο». 

 

 

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

 

Από ην Ξξαθηηθό  2/2013 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο 

Κάλεο. 

 

ην Γχζεην έδξα ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο , ζήκεξα  ηελ 19ε ηνπ κελφο Ιαλνπαξίνπ, ηνπ 

έηνπο 2013, εκέξα αββάην  θαη ψξα 17:30 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε 

δεκόζηα Δηδηθή  ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκαξρηαθνχ Μεγάξνπ Γπζείνπ 

ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ πξση:  525/15-1-2013 έγγξαθε 

πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ε νπνία επηδφζεθε λφκηκα ζην Γήκαξρν 

θαη  ζε θαζέλα απφ ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο θαη δεκνζηεχζεθε θαη ζηνλ Πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ  ηνπ Γεκαξρηαθνχ Μεγάξνπ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 67 θαη 69  ηνπ Ν. 3852/2010 

θαη ηα άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Γ.Κ.Κ. 

 

Παξφληνο θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Πέηξνπ Αλδξεάθνπ δηαπηζηψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ  πσο 

ππήξρε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 27 κειψλ παξαβξέζεθαλ παξφληα  ηα 23  

κέιε θαη νλνκαζηηθά νη: 

   

              ΠΑΡΟΝΣΔ                      ΑΠΟΝΣΔ 

 

1. Αλαζηαζάθνο Υξήζηνο (Πξφεδξνο Γ..)                  1. Γξαθνπιάθνπ Διέλε 

2. Καηζηβέιεο Μηραήι                                              2. Γαηέαο Αληψληνο                                                   

3. Αγξηφδεκαο Μηραήι                                             3. Μηραινιηάθνο Κπξηάθνο   

4. Αλδξετθνο Γεκήηξηνο                                           4. Καιαληψλεο Αληψληνο                                        

5. Αξαπάθνο Θεφδσξνο                                    (νη νπνίνη απνπζίαζαλ αλ θαη λφκηκα  

6. Δμαξράθνο Γεψξγηνο                                       θιήζεθαλ)                                                                                                                                                             

7. Καπαζνχξεο Αιέμαλδξνο                                      

8. Κνπκεληάθνο Αληψληνο                                 

9. Κνθνξάθεο Παλαγηψηεο                                       

10. Κνινθνηξψλε Αηθαηεξίλε 

11. Ληγλφο Νηθφιανο                                           

12. Λπξνθψλε Γεσξγία                                        

13. Μαπξνεηδφγγνλαο Νηθφιανο 

14. Ρνδάθεο Γεψξγηνο 

15. Υξηζηνδνπιάθνο Θεφδσξνο 

16. Σδεθεξάθνο Ισάλλεο 

17. Καηζαθνχξνο Γεψξγηνο 

18. Καξθαιάθνο Γεκήηξηνο 

19. Μπνπθνπβάιαο Ισάλλεο 

20. Γεσξγαθάθνο Γεψξγηνο 

21. Κνπηξνπβίδεο Γεκήηξηνο 

22. Μνπξθφγηαλλεο ππξίδσλ 

23. Γεσξγαξάθνο Ηιίαο 

 

Δθιήζεθε θαη  παξαβξέζεθε  ν Ξξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Γπζείνπ Μπειεγξήο 

Ισάλλεο . 

                                                                          

Δθιήζεζαλ  θαη παξεπξέζεθε ν  Ξξόεδξν ηεο Ρνπηθήο Θνηλνηήηαο: Αηγηώλ Καηζαθνχξνο 

Νηθφιανο 

ΑΔΑ: ΒΕΙΒΩΨΗ-ΑΒΒ



θαη  νη Δθπξόζσπνη ησλ Ρνπηθώλ Θνηλνηήησλ: Αγ. Βαζηιείνπ Μαληαηάθνο Παλαγηψηεο, 

Αλσ  Κπνπιαξίσλ  Γνπλειάο Νηθφιανο, Βαρνύ Θενδσξάθνο Κπξηάθνο, Αξρνληηθνύ 

Αγξαπίδεο Γεψξγηνο,    Γεξνιηκέλα  Παπαδφγθσλαο Νηθφιανο Θνλαθίσλ Κνληάθνο Βαζίιεηνο, 

Θαξέαο Σζαπαηζάξεο Γεκήηξηνο, Θαιπβίσλ Καξάθνο Παλαγηψηεο, Θξήλεο Γξηβάθνο 

Αιέμαλδξνο, ,     Κέιηζζαο Γξαθάθνο Νηθφιανο, Πειεγνπδίνπ Γηαλλαθνχξνπ Γαιάηεηα,   

 

Απόληεο νη Ξξόεδξνη: Αξεόπνιεο ηξαηάθνο Παλαγήο,   Κίλαο άζζαξεο Γεκήηξηνο, 

Θνύλνπ Σζηηζίξεο Νηθφιανο Θνίηαο Αικπξάληεο Μηραήι,  Νηηύινπ Καξακνπζαιήο Μηραήι 

Αιίθσλ Μπάηδνο Γεψξγηνο,  Ιάγηαο Κνχδεινο Κπξηάθνο,  Ξύξγνπ Γηξνύ Γξεγνξαθάθεο 

Αληψληνο,  Λενρσξίνπ Κνπηνπιάθνο Μηραήι, Βάζεηαο Δμαξράθνο Υξήζηνο, Θνθθάιαο 

Μπνπξαδάλεο Γεψξγηνο,  Θόηξσλα Πηεξξηλάθνο Γξεγφξηνο,   Ξεηξίλαο Βαζηιάθνο Γεκήηξηνο,    

Πθνπηαξίνπ  Μελελάθνπ Κσλζηαληίλα        

 

θαη νη Δθπξόζσπνη: Αγ. Ληθνιάνπ Μηραιαθάθνο Παχινο  Γξνζνπεγήο Γξεγνξάθνο Ισάλλεο, 

Γξπάινπ Κνπηξάθνο Ισάλλεο, Γέξκαο Καηζάθνπ Ισάλλα,  Θειεθάο  Παπαδεκεηξίνπ Θσκάο, 

Θξπνλεξίνπ Πηεξξνπηζάθνο Σδαλέηνο, Θαζηάληαο Πιαγηαλλάθνο Κίκσλ,  Έμσ Λπκθίνπ 

Μαπξνδάθνο Παλαγηψηεο, Γξπκνύ Σδεθεξάθνο Γεψξγηνο, Θνθθίλσλ Ινπξίσλ Κνπηζφπεηξαο 

Γήκνο,   Ξαιαηόβξπζεο Ληληδέξεο Νηθφιανο,   Ρζηθαιηώλ Παλαγάθνο Μηραήι,   Ξξνζειίνπ 

Μνλεκβαζίηεο Λπθνχξγνο, Θαξβειά εςάθνο Ηιίαο, Ιπγεξέα Γεκαθάθνο Υαξίιανο, 

Καξαζέαο Κνληάθνο Παλαγηψηεο, Κειηηίλεο αξαληάθνο Παλαγηψηεο, Λένπ Νηηύινπ 

θνπιαξίθνο Παλαγηψηεο, Θαξπνύπνιεο Μπισλάθνο Θεφδσξνο, Ξύξξηρνπ θάιθνο 

Αζαλάζηνο, Ξιαηάλνπ Κσζηάθνο Ηιίαο, Πηδεξνθάζηξνπ Αλδξεάθνο Γεκήηξηνο, Πθακλαθίνπ 

Γνξαλίηεο Παλαγηψηεο, Σσζηαξίνπ  Γξεγνξάθνο Βαζίιεηνο θαη Κπξζίλεο Φινπζθάθνο Αλδξέαο  

νη νπνίνη απνπζίαζαλ αλ θαη λόκηκα εθιήζεζαλ ζηελ ζπλεδξίαζε 

 

Παξεπξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Όιγα Πιαγηαλλάθνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

ρεηξφγξαθσλ θαη καγλεηνθσλεκέλσλ πξαθηηθψλ. 

 

Ο Πξφεδξνο  κεηά ηελ δηαπίζησζε απαξηίαο  θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  

 

 

Αξηζ. Απόθαζεο :     1 /19-1-2013 

 

ΘΔΚΑ κνλαδηθό : Τήθηζε πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ-εμόδσλ ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο 

Κάλεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2013 θαη Δηεζίνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο.  

΄  

Δηζεγεηήο: Γήκαξρνο θ. Ξέηξνο Αλδξεάθνο 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παξαθαιψ θ. Γήκαξρε έρεηε ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Με ηελ αξηζ. 440/221-12-2012 ΑΓ ςεθίζηεθε ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο γηα 

ην νηθ. έηνο 2013  θαη κε ηελ αξηζ. 442/21-12-2012 ΑΓ ςεθίζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο νηθ. 

έηνπο 2013. 

Σελ 18-12-2012 εθδφζεθε ε αξηζ. Πξση: νηθ. 47490/18-12-2012 (ΦΔΚ 3990/Β/18-12-2012) 

Κνηλή Απφθαζε  ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ  θαη Οηθνλνκηθψλ κε ζέκα « Παξνρή νδεγηψλ γηα 

ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013-Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 

7028/3-2-2004 (ΦΔΚ 253Β) απφθαζεο «Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

δήκσλ θαη θνηλνηήησλ» ζχκθσλα κε ηελ νπνία επέξρνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζε θάπνηνπο Κ.Α.Δ. νη 

νπνίνη κεηνλνκάδνληαη θαζψο επίζεο πξνζηίζεληαη θαη θάπνηνη λένη. 

ηελ ζπλέρεηα ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο  

Διιάδαο θαη Ινλίνπ κε ην αξηζ. Πξση: 121219/7855/28-12-2012 έγγξαθφ ηνπ κε ζέκα 

«Καηάξηηζε θαη ςήθηζε πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2013»  καο ελεκεξψλεη γηα ηελ αλάξηεζε ηεο 

αλσηέξσ ΚΤΑ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠ.Δ. θαη επηζεκαίλεη φηη θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο γηα ην έηνο 2013 λα ιεθζνχλ ππφςε φια φζα αλαθέξνληαη 

ζηελ ΚΤΑ θαζψο επίζεο θαη φηη απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο ΚΤΑ ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηνχλ κε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

 

ηελ ζπλέρεηα ν Γήκαξρνο αλαθέξεη: χκθσλα κε ηηο παξ.1-8 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ 

Ν.3852/2010: 

«1. Γηα ην κεζνπξφζεζκν Πξνγξακκαηηζκφ ησλ Γήκσλ εθπνλείηαη πεληαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα, ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη θαη' έηνο ζε εηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο θαη Δηήζην 

ΑΔΑ: ΒΕΙΒΩΨΗ-ΑΒΒ



Πξνυπνινγηζκφ. Σν Σερληθφ Πξφγξακκα θαηαξηίδεηαη καδί κε ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο, ην 

νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ θαη επηζπλάπηεηαη, ζε απηφ, σο παξάξηεκα.  

2. ε εηδηθφ παξάξηεκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλαθέξνληαη νη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο ηνπηθέο 

θαη δεκνηηθέο θνηλφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έξγσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

κεηά απφ γλψκε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο, θαζνξίδνληαη ηα πνζνζηά θαηαλνκήο 

ησλ πφξσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο. ε πεξίπησζε πνπ δεκνηηθή ελφηεηα έρεη 

εληαρζεί ζην πξφγξακκα εμπγίαλζεο, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζπληάζζεηαη κε βάζε απηφ. 

4. Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζπγθεληξψλεη θαη αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ 

γηα ην Δ.Π.Γ. θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη εηζεγείηαη ην πξνζρέδην ηνπ Δ.Π.Γ. θαη ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα πξνβεί ζηελ θαηάξηηζε 

απηψλ θαη ηελ ππνβνιή ηνπο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. 

5.Έσο ηηο 30 επηεκβξίνπ θάζε έηνπο νινθιεξψλνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηε ζχληαμε 

πξνζρεδίνπ ηνπ Δ.Π.Γ. θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο. 

6.πλνπηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο ηειηθψο ςεθίζζεθε απφ ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ δήκνπ θαη 

δεκνζηεχεηαη ζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα ή, εάλ ηέηνηα 

δελ ππάξρεη, ζε εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηα φξηα ηνπ λνκνχ πνπ εδξεχεη ν νηθείνο δήκνο. Η 

παξάιεηςε ηεο αλσηέξσ δεκνζίεπζεο δελ επεξεάδεη ην θχξνο ηεο απφθαζεο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο. 

7.Ο πξνυπνινγηζκφο, ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο, ε εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

επηηξνπήο θαη νη απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ αθνξνχλ ηελ επηβνιή ησλ θφξσλ, 

ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ ππνβάιινληαη ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο γηα έιεγρν. Αλ 

δηαπηζησζεί θαηά ηνλ έιεγρν, φηη δελ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νη ππνρξεσηηθέο 

δαπάλεο ή έζνδα πνπ επηβάιινληαη απφ ην λφκν ή φηη έρνπλ εγγξαθεί έζνδα ή έμνδα, ηα νπνία 

δελ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν, ή φηη ην χςνο ησλ εζφδσλ ππεξβαίλεη αλαηηηνιφγεηα ηηο 

απνδφζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ν Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο θαιεί ην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην λα αλακνξθψζεη θαηάιιεια ηνλ πξνυπνινγηζκφ κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) 

εκεξψλ. 

8.ηηο ηνπηθέο θαη δεκνηηθέο θνηλφηεηεο ζπληζηάηαη πάγηα πξνθαηαβνιή ζε βάξνο ηνπ ζρεηηθνχ 

θσδηθνχ αξηζκνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθείνπ δήκνπ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κεηά απφ γλψκε ηεο Κεληξηθήο 

Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο, θαζνξίδνληαη αλά δεκνηηθή θαη ηνπηθή θνηλφηεηα, νη δαπάλεο πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή, θαζψο θαη ην χςνο απηήο κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ. 

Τπφινγνο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο είλαη ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 

δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ή ν πξφεδξνο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο.» 

 

Καη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010 εθδφζεθε ε ππ’ αξηζ. 

74452/29.12.2010 (ΦΔΚ 2044/30.12.2010 ηεχρνο Β’) απφθαζε ηνπ ΤΠ.Δ.Α&Η.Γ. ελψ ε 

ζχζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο ζηηο δεκνηηθέο θαη ηνπηθέο θνηλφηεηεο νξίδεηαη κε ηελ 

74449/29.12.2010 (ΦΔΚ 2044/30.12.2010 ηεχρνο Β’) απφθαζε ηνπ ΤΠ.Δ.Α&Η.Γ. θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010. 

 

χκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΚΤΑ νηθ. 3966/24.01.2011 (ΦΔΚ 141/09.02.2011 

ηεχρνο Β’ εθφζνλ έρνπλ κεηαβηβαζζεί ζε δεκνηηθέο ή ηνπηθέο θνηλφηεηεο ζπγθεθξηκέλεο, 

απνθαζηζηηθνχ ραξαθηήξα, αξκνδηφηεηεο, θαη' εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 83 παξ. 9 θαη 84 παξ. 6 

ηνπ Ν 3852/2010, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο 

ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 3852 /2010. πλεπψο εθφζνλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ καο δελ 

κεηαβηβάζηεθαλ ηέηνηεο αξκνδηφηεηεο δελ απαηηνχληαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 

3852/10.  

ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν.3852/2010 νξίδεηαη φηη ε δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνχιεπζεο 

ζπλεδξηάδεη δεκφζηα, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο, ππνρξεσηηθά κηα θνξά ην ρξφλν, 

πξηλ απφ ηε ζχληαμε ησλ πξνζρεδίσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Η  Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζε ζπλεδξίαζε ζηηο   8-1-2013 θαη έιαβε ηελ αξηζκ. 1/2013  απφθαζε.  

Δπηπξφζζεηα ζχκθσλα κε ηηο πεξηπη. δ’ θαη ε’ ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.3852/2010 ε Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή: 

δ) πγθεληξψλεη θαη αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ ζην πιαίζην ηεο 

πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη εηζεγείηαη ην πξνζρέδην ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πξνο ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή. 

ε) Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ πηζηή εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
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Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έιαβε ηελ ππ’ αξηζ. 1/2013 

απφθαζε γηα ην πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ην 

νπνίν θαη εηζεγείηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

 

Η νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ιακβάλνληαο φια ηα παξαπάλσ ππφςε ζπλέηαμε ζχκθσλα κε ηελ 

πεξίπη. α’ ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 ην ζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Δηεζίνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ην νπνίν θαη ππέβαιιε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηελ ππ’ αξηζ.  2/2013  

απφθαζή ηεο. 

 

Σα έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνέξρνληαη : 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ   5.355.279,78 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ   8.274.367.81 

ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ (Π.Ο.Δ.) 

ΠΟΤ ΒΔΒΑΙΧΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ 

     465.861,93 

ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟ Π.Ο.Δ.      991.057,04 

ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ ΚΑΙ 

ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ 

     945.917,04 

ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ   6.149.634,39 

Γεληθά ζχλνια: 22.182.117,99 

 

Χο πξνο ηα έμνδα 

ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ   5.281.521,63 

ΔΠΔΝΓΤΔΙ 14.788.131,74 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ   1.928.351,04 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ      184.113,58 

Γεληθά ζχλνια: 22.182.117,99 

 

χκθσλα κε φια ηα αλσηέξσ ζα πξέπεη λα πξνβνχκε ζηελ αλάθιεζε ησλ αξηζ. 440/2012 θαη 

442/2012 απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζηελ ιήςε λέαο γηα ηελ ςήθηζε ηνπ  

ζρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο νηθ. Έηνπο 2013 , ζχκθσλα κε 

ηελ Κ.Τ.Α., πνπ ζπλέηαμε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ αξηζ. 2/2013 απφθαζή ηεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ο θ. Σδεθεξάθνο έρεη ην ιφγν. 

ΡΕΔΦΔΟΑΘΝΠ: Απμάλνληαη ηα έζνδα Π.Ο.Δ. ηα νπνία κπνξεί λα είλαη θαη επηζθαιείο απαηηήζεηο 

φπσο είπαλ θαη γηα λα ηζνζθειηζηεί ν πξνυπνινγηζκφο εγγξάθνληαη ζηηο πξνβιέςεηο θαη έηζη 

ηζνζθειίδεηαη απηή ε δηαθνξά ηνπ πνζνχ πνπ είπε. 

Χο πξνο ηελ νπζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηα έρνπκε μαλαπεί θαη δελ ηα ιέσ γηα θάηη άιιν γηαηί 

απηφ ζα είλαη ην θείκελν πνπ ζα πάεη  πξνο έγθξηζε, εηδάιισο δελ ζα ηα έιεγα, αλ βάδαηε ην 

πξνεγνχκελν δελ ζα έιεγα ηίπνηα. Δπεηδή έρνπκε κηα δηαθνξεηηθή άπνςε πξέπεη λα ηα πνχκε. 

Λνηπφλ ν πξνυπνινγηζκφο φπσο έρνπκε μαλαπεί δελ ζπκβαδίδεη κε ην νξακαηηθφ θηιφδνμν 

εηήζην πξφγξακκα δξάζεο θαη θάζε ρξφλν θαη πεξηζζφηεξν απνζηαζηνπνηείηαη απφ ην 

καθξνπξφζεζκν 5εηέο πξφγξακκα πνπ παξνπζηάζαηε ζηελ αξρή ηεο ζεηείαο ζαο. Σν έρνπκε 

μαλαπεί, απνζθνπεί θπξίσο ζηελ ηθαλνπνίεζε κηθξψλ απαηηήζεσλ θαη έξγσλ πνιηηψλ, 

κηθξνπξνβιήκαηα θαη ειάρηζηα πνπ είλαη κεγάια θαη απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ.  

Λέκε λαη θαη ζ’ απηά θαη ζηα κηθξά έξγα θαη ζηα κηθξά πξνβιήκαηα, ηζφξξνπα φκσο, θαη λα 

πνχκε έηζη επί ηξνράδελ, δελ πξνβιέπεη ηίπνηε γηα ηα κεγάια ζέκαηα ηνπ Γήκνπ φπσο ε 

δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, ηνπξηζηηθή αγξνηηθή πξνβνιή θαη αλάπηπμε θαη ελδεηθηηθά 

νχηε έλα αιηεπηηθφ θαηαθχγην έρνπκε πξνρσξήζεη, νχηε έλα ελεξγεηαθφ έξγν λα εμαζθαιίζνπκε 

απηνδπλακία ζε ελέξγεηα, νχηε ην θξάγκα άξδεπζεο πνπ ζπδεηηέηαη ηφζεο θνξέο εδψ γηα λα 

πνηηζηεί ε επξχηεξε πεξηνρή θαη ηίπνηε γηα Πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, νξηνζέηεζε αηγηαιψλ θιπ., 

ηα έρνπκε μαλαπεί. 

πλερίδνπκε, ειάρηζηα γηα κειέηεο  νη νπνίεο σο γλσζηφλ θέξλνπλε θνλδχιηα γηα επελδχζεηο. 

Όπσο θαη θαηά ηελ ζπδήηεζε  θαη ςήθηζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο  καο είπαηε φηη δελ 

θέξακε πξνηάζεηο, φηη δελ έρνπκε πξνηάζεηο. Μέρξη ζήκεξα φηη πξνηάζεηο θαη λα έρνπκε θάλεη 

έρνπλ απνξξηθζεί απφ ηελ πιεηνςεθία θαη δελ πηνζεηείηαη ηίπνηε νπφηε κηιάκε εηο ψηα κε 

αθνπφλησλ θαη βεβαίσο ππήξρε θαη ν ηζρπξηζκφο φηη ν πξνυπνινγηζκφο είλαη έλαο 

πξνυπνινγηζκφο πνπ ζα εθηειεζηεί νπσζδήπνηε. Σν φηη εθηειείηαη ν πξνυπνινγηζκφο δελ είλαη 

απαξαίηεην φηη είλαη θαη θαιφο θαη αλαπηπμηαθφο πξνυπνινγηζκφο γηαηί κπνξείο λα βάιεηο 

ηειείσο απιά ηελ κηζζνδνζία θαη ηηο ηξέρνπζεο δαπάλεο θαη λα εθηειεζηεί ζην αθέξαην αιιά 
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απηφο δελ είλαη θαιφο  πξνυπνινγηζκφο, ν πξνυπνινγηζκφο πξέπεη λα είλαη αλαπηπμηαθφο θαη 

ζηηο ζπλζήθεο πνπ δνχκε ζήκεξα λα πεξηέρεη δξάζεηο θαη ελέξγεηεο θαη έξγα πνπ ζα δίλνπλ θαη 

έζνδα ζην Γήκν δηφηη φπσο ην βιέπεηε θάζε ρξφλν ζα έρνπκε θαη ιηγφηεξα έζνδα απφ ηνπο 

Κεληξηθνχο Πφξνπο απφ ηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε. 

Γη’ απηφ ην ιφγν εγψ θαηαςεθίδσ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Τπάξρεη θάπνηνο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη λα ηνπνζεηεζεί; Ο θ. Γεσξγαξάθνο; Ο θ. 

Κνπηξνπβίδεο 

ΘΝΡΟΝΒΗΓΖΠ: Κνηηάμηε θ. Πξφεδξε, λνκίδσ φηη φζν αθνξά ην δηαδηθαζηηθφ ζπκθσλψ 

απφιπηα, φζν αθνξά ζηα ππφινηπα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είρακε ηνπνζεηεζεί ζηελ πξνεγνχκελε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γ δελ ζέισ λα πξνζζέζσ  θάηη πεξηζζφηεξν. Σψξα φζν αθνξά ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα απ’ φηη αληηιακβάλνκαη είλαη γεληθφηεξα εθ λένπ ε ςήθηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013 , δηαδηθαζηηθά κε ηελ δηαδηθαζία απηή ζπκθσλψ 

γηαηί πξέπεη λα γίλεη. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Μνπξθφγηαλλε; πκθσλείηε 

θ. Γεσξγαξάθν; 

ΓΔΥΟΓΑΟΑΘΝΠ: Λνηπφλ, εγψ έρσ θάπνηα παξαηήξεζε. Απηή ε αιιαγή ησλ θσδηθψλ δελ 

γίλεηαη γηα πιάθα ή έηζη επεηδή μχπλεζαλ ην βξάδπ θαη ζθέθηεθαλ λα αιιάμνπλ θσδηθνχο, έρσ 

δηάθνξεο ππνςίεο λα ην πνχκε έηζη, φρη ζπλνκνζηνινγία αιιά θαζαξή πνιηηηθή. Πνηα είλαη απηή; 

Όηη κήπσο ην εθάξκνζαλ απηφ λα θαίλνληαη απηά ηα πιαζηά λνχκεξα πνπ εκείο εθηηκάκε, ζαλ 

Γήκνο, φηη δελ ζα εηζπξαρηνχλ γηα λα αλεβαίλεη ην επίπεδν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δειαδή λα 

αλεβαίλεη ην πνζφ ψζηε λα κελ γίλνληαη θαλεξέο νη πεξηθνπέο ή λα κελ θαίλνληαη ηφζν κεγάιεο 

νη πεξηθνπέο πνπ έηζη θη αιιηψο έρνπλ απνθαζηζηεί λα γίλνπλ θαη απηέο νη πεξηθνπέο είλαη πάλσ 

απφ  11, 12% ζην ζχλνιν ησλ Γήκσλ δειαδή θαη κπνξεί απηέο  λα επηβαξχλνπλ θαη ζηνλ 

πνιίηε θαη ζηνλ δεκφηε θαη ζε φινπο λα θαηλφηαλ βαξχ. Απηφ ηα ηζνζθειίδεη κε ηελ έλλνηα , λα 

ν πξνυπνινγηζκφο είλαη παξαπάλσ αζρέησο αλ είλαη ςεχηηθνο. 

Πηζηεχσ φηη ελέρεη θαη θάπνην ηέηνην ζηνηρείν, απηφ είλαη ην έλα ζέκα θαη γη’ απηφ θαη δελ 

ςεθίδσ απηή ηελ κεηαηξνπή. 

Σν αλ είλαη αλαπηπμηαθφο εληάμεη , ε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα ηα έξγα απηά έρεη λα θάλεη κε 

φιε ηελ νξγάλσζε ηνπ Γήκνπ θαη φιε ηελ νξγάλσζε θαη ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπο ζρεδηαζκνχο. 

Πηζηεχσ φηη φινη απηνί νη ζρεδηαζκνί έρνπλ γίλεη απφ ζθνπνχ θαη ηα αλαπηπμηαθά έξγα είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ θαη κε ηηο κεηψζεηο πνπ γίλνληαη, θαιφ είλαη λα εθαξκφδνληαη 

βέβαηα, είλαη ιφγνο, εληάμεη κπνξνχκε δειαδή λα βάδακε έλα κεγάιν πνζφ ζηε βάζε ελφο 

αλαπηπμηαθνχ ην νπνίν κπνξεί λα ‘κελε θαη ζηελ κέζε βέβαηα  , απηφ δελ έρεη ζεκαζία. 

Σν ηξίην πνπ ζέισ λα πσ είλαη γηα ην Πξνεδξείν φηη κπνξεί λα βειηησζεί ε ιεηηνπξγία θαη θπξίσο 

ηνπ Πξνέδξνπ, θάλσ πξφηαζε, νπσζδήπνηε λα εθαξκνζηεί ν θαλνληζκφο ζσζηά απφ δσ θαη 

πέξα δελ είρακε απηφ λα ην πνχκε κφλν ζαλ δηακαξηπξία ην ιέγακε,  ηψξα ην ιέκε θαη ζαλ 

ζπκβνπιή επρφκελνη λα εθαξκνζηεί θαη νη δε απνθάζεηο πνπ ζα παίξλεη θαη ν Πξφεδξνο θιπ λα 

είλαη απηφλνκεο θαη ζηαζεξέο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Τπάξρεη άιιε ηνπνζέηεζε;  Τπάξρεη άιινο ζπλάδειθνο; Οξίζηε θ. 

Μαπξνεηδφγγνλα 

ΚΑΟΝΔΗΓΝΓΓΝΛΑΠ: Κηιά κε θιεηζηό κηθξόθσλν 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηή ηε ζηηγκή θ. Γεσξγαξάθν εζείο δελ ιεηηνπξγείηε ζχκθσλα ηνλ θψδηθα, 

θάλεηε δηάινγν, γηαηί θάλεηε δηάινγν;  

πγλψκε θ. Πξφεδξε 

ΓΔΥΟΓΑΟΑΘΝΠ: κε πξνθάιεζαλ 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ:  Γελ κε ελδηαθέξεη αλ ζε πξνθάιεζαλ, είλαη ιάζνο εθείλνη, θξνληίζηε λα είζηε 

ζσζηφο εζείο . 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παξαθαιψ θ. Γήκαξρε 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: θ. Πξφεδξε θαη θχξηνη Γ,  ην Δηήζην αιιά θαη ην 5εηέο πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ 

επηηπγράλεηαη 100% ζε απηφ πνπ ζεσξνχκε φηη έρνπκε ηα ρξήκαηα θαη θάπνηεο κειέηεο ηα 

νπνία ζα πινπνηεζνχλ κέζα ζην ηξέρνλ έηνο ή ζην 5εηέο πξφγξακκα, βέβαηα δελ ζνπ 

απαγνξεχεη θαλείο λα βάδεηο κέζα ζην Δηήζην ή ζην 5εηέο θαη ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο ζα 

πξνζπαζήζεηο λα πεηχρεηο , άιιν ηη πξνζπαζείο θαη άιιν ηη έρεηο πξνγξακκαηηζκφ φηη θάλεηο  

100% . 

Γεχηεξν, αθνχσ πνιιέο θνξέο εδψ αλαπηπμηαθά έξγα θαη αλαπηπμηαθά έξγα. Κάπνηνη απφ εκάο 

ζεσξνχλε αλαπηπμηαθά έξγα εθείλα κφλν πνπ απαηηνχληαη εθαηνληάδεο ή εθαηνκκχξηα επξψ γηα 

λα γίλνπλ έξγν, ζπγγλψκε θχξηνη αιιά έρσ ηειείσο αληίζεηε άπνςε . 

Τπάξρνπλ αλαπηπμηαθά έξγα πνπ γίλνληαη απιά θαη κφλν κε ηηο πξάμεηο καο, κε ηηο απνθάζεηο 

καο. Μπνξνχκε ινηπφλ κε θάπνηεο έμππλεο απνθάζεηο θαη ζπληνληζκέλεο απνθάζεηο λα θάλνπκε 

πνιχ κεγαιχηεξν αλαπηπμηαθφ έξγν απ’ απηφ πνπ θαληάδνληαη νξηζκέλνη φηη κπνξεί έλα έξγν λα 

θάλεη 10.000.000€ θαη 20.000.000€, δηφηη ηη είλαη αλάπηπμε; Να θαηαθέξνπκε λα παξακείλνπλ 
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πεξηζζφηεξνη δεκφηεο ζηνλ ηφπν καο, λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο. Βέβαηα ν 

Γήκνο δελ είλαη ε Κεληξηθή εμνπζία   θαη δελ έρεη φιεο απηέο ηηο δπλαηφηεηεο αιιά κέρξη εθεί 

πνπ κπνξεί θαη παξάιιεια λα θαιπηεξεχζεη ηελ δσή ησλ δεκνηψλ. Γελ λνκίδσ φηη γηα φια απηά 

απαηηνχληαη πάληα ρξήκαηα θαη πηζηεχσ φηη ζηελ δηεηία πνπ έρνπκε δηαλχζεη ζην Γήκν καο  έρεη 

γίλεη  αλαπηπμηαθφ έξγν ρσξίο κεγάιεο δαπάλεο θαη απηφ ην βιέπνπκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

Αλακθίβνια είκαζηε ζε κηα πεξίνδν πνπ ε θξίζε είλαη γεληθφηεξε ζε φιε ηελ Διιάδα, ζε εκάο 

εδψ θαη γεληθφηεξα ζηελ επαξρία είλαη ιίγν κηθξφηεξε, ζεσξψ φκσο φηη ζηνλ Γήκν καο απηή ηελ 

δηεηία έρνπκε πξάμεη θάπνην αλαπηπμηαθφ έξγν  έζησ θαη κε απηά ηα πεληρξά έζνδα πνπ έρνπκε. 

Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπνκέλσο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Γεκάξρνπ  δελ έρσ λα πσ ηίπνηα γηα ην ζέκα 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ φκσο νθείισ λα απαληήζσ θ. Γήκαξρε αλ επηηξέπεηε , ζα έπξεπε λα 

θιείζνπκε εδψ, ζηνλ ζπλάδειθν ηνλ θ. Γεσξγαξάθν. 

Δπραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηελ παξφηξπλζε θαη ηελ δέρνκαη θαη πηζηεχσ φηη γηα φινπο καο 

ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα βειηίσζεο, φκσο ζα πξέπεη θ. Γεσξγαξάθν λα μεθαζαξίζνπκε εδψ 

γηα ηα επφκελα δχν ρξφληα ην εμήο δήηεκα: Πηζηεχσ φηη δηαπξάηηεηε έλα αδίθεκα, εδψ είκαζηε 

φινη εζεινληέο ζε βάξνο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ καο, εζείο φκσο θαηαρξάζηε απηφ ην ρξφλν πνπ 

είλαη γηα ην θνηλφ φθεινο. Θα ήζεια ινηπφλ εγψ λα παξαθαιέζσ λα ζεβαζηείηε ην ρξφλν ησλ 

ζπλαδέιθσλ θαη λα πξνζέμηε λα βειηησζείηε θαη εζείο , απφ ηελ κεξηά κνπ λα είζηε ζίγνπξνο φηη 

ζα ππάξρεη δηαδηθαζία  άςνγε θαη νπνηαδήπνηε παξαηήξεζε ζα ηελ δερηψ. 

Λνηπφλ ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη ην Γ δελ έρεη αλάγθε λα πιεξνθνξεζεί ηηο ηαθηηθέο θαη ηηο 

πνιηηηθέο ηεο πνιηηηθήο παξάηαμεο ηελ νπνία εθπξνζσπείηε, ην Γ έρεη πξνβιήκαηα άιια λα 

ιχζεη θαη πηζηεχσ φηη νη ηνπνζεηήζεηο  ζαο κπνξεί  λα είλαη ζπνπδαίεο θαη σθέιηκεο, ζαο 

παξαθαιψ ινηπφλ θη εγψ κε ηελ ζεηξά κνπ λα αθήζνπκε ζηελ άθξε  απηέο φιεο ηηο αλαιχζεηο, 

ηηο πνιηηηθέο αλαιχζεηο, ηηο γξακκέο ηηο νπνίεο επηβαξχλεηε θαη θαηαλαιψλεηε ην ρξφλν  ηνπ Γ 

δηφηη φπσο ζαο είπα θαη πάιη ν ρξφλνο φισλ καο είλαη πνιχηηκνο. Θα κπνξνχζακε ινηπφλ πάλσ 

ζ’ απηή ηε βάζε λα είκαζηε φινη πάξα πνιχ ρξήζηκνη. 

Δπραξηζηψ. 

ΓΔΥΟΓΑΟΑΘΝΠ: Θέισ κηα δεπηεξνινγία θαη δηθαηνχκαη 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη δεπηεξνινγία. 

ΓΔΥΟΓΑΟΑΘΝΠ: Απηφο είλαη ν θαλνληζκφο Πξφεδξε, απηφ είπα πξηλ απφ 5 ιεπηά. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πέζηε ηε 

ΓΔΥΟΓΑΟΑΘΝΠ: Απηφ ζεκαίλεη θαλνληζκφο φηη έρσ δηθαίσκα δεπηεξνινγίαο, έρσ δηθαίσκα λα 

κηιήζσ γηα 3 ιεπηά δελ πξέπεη λα ηα ππεξβψ. Σν ηη ζα πσ θαη αλ απηά πνπ ζα πσ είλαη 

εθθξάζεηο πνιηηηθψλ ή θαηά ηελ άπνςε κνπ εθθξάζεηο ζέζεσλ επάλσ ζηηο απνθάζεηο ηνπ Γ 

δελ ζα ηα θξίλνπκε εδψ, δελ είκαζηε δηθαζηήξην, ην λα ζεβαζηψ ην ρξφλν κνπ πνηα έλλνηα έρεη; 

Να κελ κηιάκε, είλαη κηα ιχζε. Να αλαθνηλψλνπκε πφηε ζα γίλεη ην Γ, λα αλαθνηλψλνπκε θαη 

ηηο απνθάζεηο θαη λα πεξλάκε απφ πάλσ απφ ηελ Όιγα λα ππνγξάθνπκε, ππάξρεη θη απηφ. 

Δγψ κε ηελ Όιγα ηα πάσ κηα ραξά, ζα ππνγξάθσ θαη ζα θιείλσ. Απηφ φκσο δελ είλαη 

ιεηηνπξγία Γ 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Μα εγψ δελ είπα απηφ θ.  Γεσξγαξάθν………… κε ζπγρσξείηε δελ ζαο δηαθφπησ 

ΓΔΥΟΓΑΟΑΘΝΠ: Δγψ ζέβνκαη ινηπφλ ηνλ θαλνληζκφ θαη αλ ηνλ ππεξβψ λα κνπ γίλεη 

παξαηήξεζε 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίζαη έμσ απφ ηνλ θαλνληζκφ γηαηί έρνπκε ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη δελ 

είλαη απηφ ην ζέκα 

ΓΔΥΟΓΑΟΑΘΝΠ: Απηή είλαη δηθηά ζαο απφθαζε 

Θιείζηκν κηθξνθώλσλ 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Να πξνρσξήζνπκε ζηελ ςεθνθνξία, ζα έρνπκε ην δηάιιεηκα ζα έρνπκε ηα 

εκίσξα,  φκσο πξαγκαηηθά αηζζάλνκαη ραξά πνπ ηα θνπβεληηάδνπκε απηά φια . Ννκίδσ 

ζπλελλνεζήθακε θαη λνκίδσ φηη ζα είλαη πνιχ σξαία ηα πξάγκαηα απφ δσ θαη πέξα. 

Παξαθαιψ, ην ζέκα ηίζεηαη ινηπφλ ζε ςεθνθνξία. Πνηνη ππεξςεθίδνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ;  

Πνηνη θαηαςεθίδνπλ; Ο θ. Σδεθεξάθνο, ν θ. Καηζαθνχξνο, ν θ. Γεσξγαξάθνο, ν θ. 

Κνπηξνπβίδεο 

Οη Πξφεδξνη πνπ παξεβξίζθνληαη; Τπεξςεθίδνπλ φινη 

  

 

Σν Γ.. αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη είδε  

- ηελ πεξίπη. α’ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 

- ηηο παξ. 1-8 ηνπ άξζξνπ 266 θαη ηηο παξ.1-2 ηνπ άξζξνπ 267 ηνπ Ν.3852/2010 

- ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 76 θαη ηηο πεξηπη. δ’ θαη ε’ ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.3852/2010 

- ηηο παξ.1-3 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν.3852/2010,  
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- ηελ ΚΤΑ νηθ 47490/18-12-2012 κε ζέκα «Παξνρή Οδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ ησλ δήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013 - ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 7028/3-2-

2004 (ΦΔΚ 253 Β΄) απφθαζεο «Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ θαη 

θνηλνηήησλ». 

- ηελ ππ’ αξηζ. 74452/29.12.2010 (ΦΔΚ 2044/30.12.2010 ηεχρνο Β’) απφθαζε ηνπ 

ΤΠ.Δ.Α&Η.Γ. πεξί ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ πνζνζηψλ θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ζηηο Γεκνηηθέο 

Δλφηεηεο 

- Σν αξηζ. 121219/7855/28-12-2012 έγγξαθν ηνπ Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ κε ζέκα « Καηάξηηζε θαη ςήθηζε πξνυπνινγηζκνχ 

έηνπο 2013» 

- Σελ ππ’ αξηζ. 1/2013 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εηζεγήζεθε ην 

πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  θαη ηνπ εηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ζηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή 

- Σν ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο  θαη Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γξάζεο ηνπ έηνπο  2013 φπσο ζπληάρζεθε κε ηελ αξηζ. 2/2013  Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο  

 

 

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

 

Α. Αλαθαιεί ηηο αξηζ. 440/2012 θαη 442/2012 απνθάζεηο ηνπ Γ κε ηηο νπνίεο ςεθίζηεθε ην 

Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην νηθ. έηνο 2013  θαη  ν πξνυπνινγηζκφο νηθ. έηνπο 2013 

αληίζηνηρα. 

 

 

Β: Φεθίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ-εμφδσλ θαη ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο νηθ.  έηνπο 

2013 ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο  φπσο πξνζαξκφζηεθε κε ηελ αξηζ. Πξση: νηθ 47490/18-

12-2012 Κνηλή Απφθαζε  ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ  θαη Οηθνλνκηθψλ θαη  εκθαλίδεηαη ζην 

επηζπλαπηφκελν θείκελν ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη 

πνπ αλαθεθαιαησηηθά παξνπζηάδεη ηα εμήο: 

 

ΔΠΝΓΑ 

 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ   5.355.279,78 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ   8.274.367.81 

ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ (Π.Ο.Δ.) 

ΠΟΤ ΒΔΒΑΙΧΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ 

     465.861,93 

ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟ Π.Ο.Δ.      991.057,04 

ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ ΚΑΙ 

ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ 

     945.917,04 

ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ   6.149.634,39 

Γεληθά ζχλνια: 22.182.117,99 

 

ΔΜΝΓΑ 

 

 

ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ   5.281.521,63 

ΔΠΔΝΓΤΔΙ 14.788.131,74 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ   1.928.351,04 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ      184.113,58 

Γεληθά ζχλνια: 22.182.117,99 

 

 

 

Γ. Σν θείκελν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο κε ηα 

επηζπλαπηφκελα έγγξαθα θαη παξαξηήκαηα λα ππνβιεζεί ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο (κέρξη ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπ ζηνλ Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο) εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ γηα 

έιεγρν.  
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Γ. πλνπηηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη λα 

δεκνζηεπζεί ζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα ή, εάλ ηέηνηα δελ 

ππάξρεη, ζε εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηα φξηα ηνπ λνκνχ πνπ εδξεχεη ν δήκνο. 

 

Δ. Η παξνχζα απφθαζε κε βάζε ην άξζξν 2, παξ 4, ηνπ λ. 3861/2010 «πξφγξακκα δηαχγεηα», 

πξέπεη λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν δηαθνξεηηθά δελ εθηειείηαη. 

 

Καηαςήθηζαλ νη Γ   Σδεθεξάθνο Ισάλλεο,   Καηζαθνχξνο Γεψξγηνο, Κνπηξνπβίδεο  Γεκήηξηνο,  

θαη Γεσξγαξάθνο Ηιίαο. 

 

Τπεξςήθηζαλ, ν Πξφεδξνο ηεο Γ.Κ. Γπζείνπ Μπειεγξήο Ισάλλεο, ν Πξφεδξνο ηεο Σ.Κ. Αηγηψλ 

Καηζαθνχξνο Νηθφιανο  θαη νη Δθπξφζσπνη ησλ Σ.Κ. Αγ. Βαζηιείνπ Μαληαηάθνο Παλαγηψηεο, 

Αξρνληηθνχ Αγξαπίδεο Γεψξγηνο,  Αλσ Μπνπιαξηψλ Γνπλειάο Νηθφιανο, Βαρνχ  Θενδσξάθνο 

Κπξηάθνο,  Γεξνιηκέλα  Παπαδφγθσλαο Νηθφιανο, Καιπβίσλ Καξάθνο Παλαγηψηεο,  Κνλαθίσλ 

Κνληάθνο Βαζίιεηνο, Κξήλεο Γξηβάθνο Αιέμαλδξνο,    Μέιηζζαο Γξαθάθνο Νηθφιανο, Καξέαο 

Σζαπαηζάξεο Γεκήηξηνο, ειεγνπδίνπ Γηαλλαθνχξνπ Γαιάηεηα . 

 

       Αθνχ απνκαγλεηνθσλήζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ:  

 

Ο Πξφεδξνο      Σα Μέιε 

    (ζθξαγίδα-ππνγξαθή)            (Τπνγξαθέο)  

    Υξήζηνο Αλαζηαζάθνο     

1. Καηζηβέιεο Μηραήι  

2. Αλδξετθνο Γεκήηξηνο 

3. Αγξηφδεκαο Μηραήι 

4. Αξαπάθνο Θεφδσξνο  

5. Δμαξράθνο Γεψξγηνο 

6. Καπαζνχξεο Αιέμαλδξνο                 

7. Κνινθνηξψλε Αηθαηεξίλε 

8. Κνπκεληάθνο Αληψληνο  

9. Κνθνξάθεο Παλαγηψηεο 

10. Ληγλφο Νηθφιανο 

11. Λπξνθψλε Γεσξγία 

12. Υξηζηνδνπιάθνο Θεφδσξνο 

13. Μαπξνεηδφγγνλαο Νηθφιανο 

14. Ρνδάθεο Γεψξγηνο 

15. Σδεθεξάθνο Ισάλλεο 

16. Καηζαθνχξνο  Γεψξγηνο 

17. Καξθαιάθνο Γεκήηξηνο 

18. Μπνπθνπβάιαο Ισάλλεο 

19. Γεσξγαθάθνο Γεψξγηνο 

20. Κνπηξνπβίδεο Γεκήηξηνο 

21. Μνπξθφγηαλλεο ππξίδσλ 

22. Γεσξγαξάθνο Ηιίαο 

Η Δηδηθή Γξακκαηέαο                                   

Όιγα Πιαγηαλλάθνπ                                                

                                                                                  

                                         

                                                   Ο Πξφεδξνο Γ.Κ. Γπζείνπ Μπειεγξήο Ισάλλεο (Τπνγξαθέο) 

                                                  

                                                   Ο Πξφεδξνο Σ.Κ. Αηγηψλ  Καηζαθνχξνο Νηθφιανο   

                                                 

                                                   Ο  Δθπ/πνο  Σ.Κ. Αγ. Βαζηιείνπ Μαληαηάθνο Παλαγηψηεο                                                                                     

Ο  Δθπ/πνο  Σ.Κ. Αξρνληηθνχ Γ. Αγξαπίδεο 

                                                   Ο  Δθπ/πνο  Σ.Κ. Αλσ Μπνπιαξηψλ Γνπλειάο Νηθφιανο 

                                                   Ο  Δθπ/πνο  Σ.Κ. Βαρνχ  Θενδσξάθνο Κπξηάθνο 

                                                   Ο  Δθπ/πνο  Σ.Κ. Γεξνιηκέλα  Παπαδφγθσλαο Νηθφιανο 

                                                   Ο  Δθπ/πνο  Σ.Κ. Κνλαθίσλ Κνληάθνο Βαζίιεηνο 

                                                   Ο  Δθπ/πνο  Σ.Κ. Κξήλεο Α. Γξηβάθνο 

                                                   Ο  Δθπ/πνο  Σ.Κ. Μέιηζζαο Γξαθάθνο Νηθφιανο    
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                                                   Ο  Δθπ/πνο  Σ.Κ. Καιπβίσλ Καξάθνο Παλαγηψηεο 

                                                   Ο  Δθπ/πνο  Σ.Κ. Καξέαο Σζαπαηζάξεο Γεκήηξηνο 

                                                   Η  Δθπ/πνο  Σ.Κ. ειεγνπδίνπ Γηαλλαθνχξνπ Γαιάηεηα 

 Αθξηβέο  Απφζπαζκα                                               

Γχζεην  21-1-2013                                                   

 Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ..                   

                                                   

     

 

Υξήζηνο Αλαζηαζάθνο                                                             
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