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πποϋπολογιζμού ηος Γήμος οςλίος, οικονομικού έηοςρ 

2011*.- 

 
 

 
ην Γεκαξρηαθό Μέγαξν ηνπ Γήκνπ νπιίνπ θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ, ζήκεξα ηελ 4
η 

 Αππιλίος 2011, εκέξα Δεςηέπα θαη ώξα 19.00΄, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην νπιίνπ, ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 3089/30-03-2011 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Νηίλνπ Υξήζηνπ πνπ δεκνζηεύζεθε θαη 
επηδόζεθε λόκηκα ζηελ θα. Γήκαξρν, ζε θάζε κέινο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζηνλ Πξόεδξν ηεο 
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Παξακπζηάο θαη ζηνπο Πξνέδξνπο θαη Δθπξνζώπνπο ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ 
ηνπ Γήκνπ νπιίνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 , ηνπ Γ.Κ.Κ., Ν. 3852/2010. 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα πξαθηηθά ηεο νπνίαο ηήξεζε ε Γεκνηηθή ππάιιεινο 
Μπαιάζθα Φξεηδεξίθε, ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ δηαπίζησζε όηη ζε ζύλνιν 27 κειώλ ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 32 Πξνέδξσλ θαη Δθπξνζώπσλ, παξόληεο ήηαλ 25 Γεκνηηθνί ύκβνπινη θαη 
20 Πξόεδξνη ή Δθπξόζσπνη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ , ήηνη: 

 
Παπόνηερ Δημοηικοί ύμβοςλοι 

 1. Κσζηαξάο ηαύξνο 11. Μπέιινο Θενθάλεο 21. Θενράξεο ππξίδσλ 

 2. Γθέγθαο Κσλζηαληίλνο  12. Μνύηζηνο Υξήζηνο 22.  Νηξίηζνο Ζιίαο 

 3. Νηνύθαο Υξήζηνο  13. Γνύζηαο ππξίδσλ  23. Λύγθαο Γεώξγηνο 

 4. Νηόθνο Μηραήι  14. Μακνύξεο Γεκήηξηνο  24. Σδίκα-Φνύξθα Γήκεηξα 

 5. Πέηζηνο Πέηξνο  15. Παππάο Αζαλάζηνο  25. Μαξέηαο Αξηζηείδεο 

 6. Κνύξηεο Δπάγγεινο  16. Λάππαο Θσκάο     

 7. Παληαδήο Γεώξγηνο  17. Υξήζηνπ Γεκήηξηνο   

 8. ηάζεο Γεώξγηνο  18. Γηακάληεο Βαζίιεηνο   

 9. Μπξέζηαο Γεκήηξηνο  19. Ενξθάδεο Γεκήηξηνο   

10. Φξάγθνο Θσκάο  20. Μπνιόηζεο Αλδξέαο   

Απόνηερ Δημοηικοί ύμβοςλοι 

 

1. Παππάο Παλαγηώηεο      (Γελ πξνζήιζε αλ θαη λόκηκα θιήζεθε)       

Παπόνηερ  Ππόεδποι- Εκππόζυποι Δημοηικών & Σοπικών Κοινοηήηυν 

1. Παληειήο Υαξάιακπνο 11. Γαξνύθνο Διεπζέξηνο   

2. Σόθαο Πέηξνο 12. Μάξθνπ Κσλ/λνο   

3. Σδίκα Λακπξηλή 13. Σζηάθνο Κσλζηαληίλνο   

4. Απνζηόινπ Γεκήηξηνο 14. Μαξηίλεο Γεώξγηνο   

5. Παπαησάλλνπ Αζελά 15. Αεδόλεο Γεώξγηνο   

6. Αζαλαζίνπ Υξήζηνο 16. Σζαλάθαο Γεκήηξηνο   

7. Κάηζηνο Παλαγηώηεο 17. Μπάηζεο Θεόδσξνο   

8. Παπαγηάλλε Αηθαηεξίλε 18. Γθόξιαο Νηθεθόξνο   

9. Μπάηζηνο Γνλάηνο 19. Λώινο Γεώξγηνο   

10. Κάηζηνο Γεκήηξηνο 20. Κάιινο Υξήζηνο   
 
ηη ζςνεδπίαζη παπαζηάθηκε και η Δήμαπσορ οςλίος κ. Μππαΐμη-Μπόηζη ηαςπούλα, συπίρ 

τήθο. 
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κεηά ηε δηαπίζησζε λόκηκεο απαξηίαο, θήξπμε ηελ έλαξμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο Γηάηαμεο: 

 

   ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ 
ο
: *Ψήθιζη πποϋπολογιζμού ηος Δήμος οςλίος, οικονομικού έηοςρ 2011*.- 

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩ1Α-Θ



              Απιθμόρ Απόθαζηρ 75/2011.- 
         Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ εηζεγεηή ηνπ ζέκαηνο, αληηδήκαξρν, θ. Μακνύξε 

Γεκήηξην, ν νπνίνο εηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο δηάηαμεο, εμέζεζε όηη: 
       ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Κ.Τ.Α.νηθ.3966/24-1-2011 (ΦΔΚ.141/9-2-2011 

ηεύρνο Β΄) *Οδεγίεο  γηα ηελ θαηάξηηζε πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Γήκσλ , νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011*,  ε 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ 

εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο, ζπγθεληξώλεη θαη αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 

θαζώο θαη ηεο Δπηηξνπήο δηαβνύιεπζεο , γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη ην εηήζην πξόγξακκα δξάζεο , 

θαη εηζεγείηαη ην πξνζρέδην ηνπ Δ.Π.Γ. θαη ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ πξνο ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή. 

       ( ύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ άξζξν 9  ηεο Απνθ. ΤΠΔΑΖΓ 5694/3-2-2011 γηα ην έηνο 2011 , 

Δηήζην Πξόγξακκα Γξάζεο απνηειεί ν νηθνλνκηθόο  πξνϋπνινγηζκόο θαη ην Σερληθό Πξόγξακκα  θαη  

ζπλεπώο δελ απαηηείηαη ε ζύληαμε Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ην έηνο 2011).  

         Δθόζνλ έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζε δεκνηηθέο ή ηνπηθέο θνηλόηεηεο ζπγθεθξηκέλεο , απνθαζηζηηθνύ 

ραξαθηήξα αξκνδηόηεηεο , θαη΄ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 83 παξ.9 θαη 84 παξ.6 ηνπ Ν.3852/2010, πξηλ 

ηελ έλαξμε ησλ  παξαπάλσ δηαδηθαζηώλ αθνινπζνύληαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ 

Ν.3852/2010. 

         ην Γήκν καο , όπσο ήδε γλσξίδεηε, δελ έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζε δεκνηηθέο ή ηνπηθέο θνηλόηεηεο 

νη παξαπάλσ αξκνδηόηεηεο θαη ζπλεπώο δελ απαηηνύληαη  νη πξνβιεπόκελεο από ην άξζξν 86 ηνπ 

Ν.3852/2010 δηαδηθαζίεο. 

        Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή θαηαξηίδεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ θαη ππνβάιιεη  ην ζρέδην 

πξνϋπνινγηζκνύ , αηηηνινγώληαο θάζε εγγξαθή, γηα ζπδήηεζε θαη απόθαζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην.   

Σν δεκνηηθό πκβνύιην ςεθίδεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ζε εηδηθή γηα  ηνλ ζθνπό  απηό ζπλεδξίαζε. 

       Ζ Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο ηνπ Γήκνπ νπιίνπ εμέθξαζε θαη δηαηύπσζε γλώκεο ζηελ από 30-3-

2011 ζπλεδξίαζή ηεο ζρεηηθά κε ην πξνζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ , θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ 

άξζξνπ 76 ηνπ Ν.3852.2010 ( απόθαζε   αξηζ.1/2011 ). 

       Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή  κε ηελ αξηζ.8/2011 απόθαζή ηεο εηζεγήζεθε ην πξνζρέδην ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή , ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.δ ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ 

Ν.3852/2010. 

      Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ιακβάλνληαο όια ηα παξαπάλσ ππόςε ζπλέηαμε ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πεξ. α ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010  ην ζρέδην πξνϋπνινγηζκνύ , ζε ζπλεδξίαζε ηεο 

1εο-4-2011, κε ηελ αξηζ.12/2011 απόθαζε  ( κεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Αζαλ. Παππά θαη Γ.Ενξθάδε , 

γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαγξάθνληαη  ζηελ παξαπάλσ απόθαζε ) ην  νπνίνο ηίζεηαη ππόςε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

       ύκθσλα κε ηηο παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 267 ηνπ Ν. 3852/2010 γηα ηελ πξώηε εθαξκνγή ηνπ Ν. 

3852/2010  νξίδνληαη ηα εμήο : 

     * 1. Οη  Γήκνη πνπ ζπλελώλνληαη κε ηνλ παξόληα λόκν θαηαξηίδνπλ  ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπο,  

εληόο ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2011. 

       2.ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ λένπ δήκνπ, εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά  όιεο νη ππνρξεώζεηο θαη νη 

απαηηήζεηο  ησλ ζπλελνύκελσλ δήκσλ  ή θνηλνηήησλ… *. 

      Σν ζρέδην ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ πνπ θαηαξηίζηεθε  από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  θαη ηίζεηαη 

ζήκεξα  ππόςε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ,  ππνβάιιεηαη ηζνζθειηζκέλν σο πξνο ηα  έζνδα θαη ηα 

έμνδα , ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο ΚΤΑ νηθ. 3966/24-1-2011 

 ( ΦΔΚ 141/9-2-2011  ηεύρνο Β ) .  

          ην ζρέδην  ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ  πνπ αθνξά ηα ΔΟΓΑ πεξηιακβάλνληαη : 

          Όια ηα έζνδα πνπ πξνβιέπεηαη λα εηζπξάμεη ν Γήκνο νπιίνπ ην νηθ.έηνο 2011, ΣΑΚΣΗΚΑ θαη 

ΔΚΣΑΚΣΑ, όπσο ραξαθηεξίδνληαη , αλάινγα κε ηελ πεγή πξνέιεπζήο ηνπο. 

          Σα  έζνδα απηά πξνέξρνληαη από  εθκεηάιιεπζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ , 

από ηέιε ,δηθαηώκαηα θαη θόξνπο , από επηρνξεγήζεηο από ζεζκνζεηεκέλνπο πόξνπο  γηα  θάιπςε 

ιεηηνπξγηθώλ θαη επελδπηηθώλ δαπαλώ,  ( όπσο Κ.Α.Π ,   ΑΣΑ). 

          Σα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ , ππνινγίζηεθαλ ιακβάλνληαο 

ππόςε  ηα δηαρεηξηζηηθά απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο 2010 , όπσο πξνθύπηνπλ αζξνηζηηθά από ηα ζηνηρεία 

ησλ ζπλελνύκελσλ Γήκσλ Παξακπζηάο Αρέξνληα , θαη Κνηλ. νπιίνπ ( ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

παξαπάλσ αλαθεξόκελεο ΚΤΑ). 

          Αλαγξάθνληαη επίζεο ηα έζνδα από ην πξόγξακκα ΘΖΔΑ θαη αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλα  έξγα, 

ηα νπνία έρνπλ εληαρζεί  ζην πξόγξακκα απηό θαη ήδε εθηεινύληαη ( έρνπλ αλαηεζεί πξηλ ηελ 

ζπλέλσζε ).       

         Πεξηιακβάλνληαη ηα  αλείζπξαθηα  έζνδα πξνεγνύκελσλ εηώλ  

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩ1Α-Θ



          ηα έζνδα επίζεο πεξηιακβάλνληαη ηα  αλείζπξαθηα  έζνδα πξνεγνύκελσλ εηώλ θαη ην 

ρξεκαηηθό ππόινηπν  ηεο 31
εο

-12-2011. 

        ην δεύηεξν κέξνο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ  πνπ αθνξά  ΓΑΠΑΝΔ 

πεξηιακβάλνληαη : 

 Οη ππνρξεσηηθέο δαπάλεο ηνπ Γήκνπ , νη δαπάλεο γηα κηζζνδνζία ηνπ πάζεο θύζεσο 

πξνζσπηθνύ (κόληκνπ, ανξίζηνπ ρξόλνπ , νξηζκέλνπ ρξόλνπ, θ.ι.π. ) , νη δαπάλεο γηα εξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία., όπσο πξνθύπηνπλ από ηηο ζρεηηθέο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο , 

δαπάλεο  αηξεηώλ . 

          Οη δαπάλεο γηα  ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ Γήκνπ ( γηα πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ, ΟΣΔ, ΓΔΖ , 

θαύζηκα θ.ι.π ) , γηα ζπληεξήζεηο –επηζθεπέο εμνπιηζκνύ . 

           Πεξηιακβάλνληαη όια ηα έξγα ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ όπσο ςεθίζηεθε κε ηελ 

αξηζ.74/2011 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη νη δαπάλεο γηα πξνκήζεηεο παγίσλ θαη 

εμνπιηζκνύ.  

          Όια ηα έξγα  ηα νπνία είραλ αλαηεζεί ην έηνο 2010 θαη πξνεγνύκελα  θαη ηα νπνία δελ έρνπλ 

νινθιεξσζεί , κε ηηο απαηηνύκελεο πηζηώζεηο.  

          Όια ηα έξγα , πνπ είραλ  εληαρζεί   ζε  επελδπηηθά πξνγξάκκαηα (π.ρ. ΘΖΔΑ, ΠΔΠ θ.ι.) θαη  

είραλ δεκνπξαηεζεί θαη αλαηεζεί ηα πξνεγνύκελα έηε θαη  ήδε εθηεινύληαη, κε ηηο αληίζηνηρεο 

πηζηώζεηο. 

          Οη πάζεο θύζεσο  νθεηιέο (ιεηηνπξγηθέο θαη επελδπηηθέο ) πξνεγνύκελσλ νηθ.εηώλ    ησλ Γήκσλ 

Αρέξνληα, Παξακπζηάο θαη Κνηλ. νπιίνπ. 

 Σν ζρέδην  ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ θαηαξηίζηεθε εκθαλίδεη: 

                                              Ε  Ο Δ Α  

 

1.Σαθηηθά                                                                                                  5.816.331,72  ΔΤΡΩ 

2.Έθηαθηα                                                                                                 3.302.500,78  ΔΤΡΩ 

3.Έζνδα Π.Ο.Δ πνπ βεβαηώλνληαη   γηα πξώηε  θνξά                                  51.161,55  ΔΤΡΩ 

4.Έζνδα από Γάλεηα & απαηηήζεηο  ΠΟΔ                                                     481.811,94  ΔΤΡΩ   

5.Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ & ηξίησλ 

   & επηζηξνθέο ρξεκάησλ                                                                             839.052,70  ΔΤΡΩ 

6.Υξεκαηηθό ππόινηπν                                                                               1.890.131,72   ΔΤΡΩ  

 

       Γενικό ζύνολο εζόδυν                                                                      12.380.990,41   ΕΤΡΩ      

                                      Ε Ξ Ο Δ Α    

1.Έμνδα  ρξήζεο                                                                                           5.089.790,96 ΔΤΡΩ 

2.Δπελδύζεηο                                                                                                 5.902.884,31  ΔΤΡΩ 

3.Πιεξσκέο Π.Ο.Δ. θαη ινηπέο  απνδφζεηο θαη πξνβιέςεηο                        1.155.917,99  ΔΤΡΩ                                                               

4. Απνζεκαηηθό θεθάιαην                                                                                 232.397,15  ΔΤΡΩ 

 

        Γενικό ζύνολο εξόδυν                                                                         12.380.990,41   ΕΤΡΩ     

 Θέησ ππόςε ζαο ην παξόλ ζρέδην θαη παξαθαιώ λ΄ απνθαζίζνπκε ζρεηηθά.        

       Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

    Σν πκβνχιην, αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ θ.Μακνχξε Γεκήηξηνπ θαη ηεο 

Πξντζηακέλεο ησλ δηνηθεηηθψλ & νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θ. Ληάθνπ Εσίηζαο, κεηά 

εθηελή δηαινγηθή ζπδήηεζε, θαηά ηελ νπνία δφζεθαλ απαληήζεηο θαη δηεπθξηλήζεηο απφ ηελ 

Πξντζηακέλε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηνλ θ. Γήκαξρν επί ηεζέλησλ επί ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εξσηεκάησλ απφ Γεκνηηθνχο πκβνχινπο , Πξνέδξνπο θαη εθπξνζψπνπο Σνπηθψλ 

Κνηλνηήησλ, έιαβε ππφςε ηνπ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 63,65,72,86,266,267 ηνπ Ν. 3852/2010, ην 

αξηζκ.633/11052/29-03-2011 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ- Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ 

επηβνιήο ησλ πάζεο θχζεσο θφξσλ, ηειψλ θαη δηθαησκάησλ γηα ην έηνο 2011 ( ηζρχνπλ νη 

απνθάζεηο πνπ είραλ ιάβεη ηα παιηά Γεκνηηθά πκβνχιηα, πξψελ Γήκσλ Αρέξνληα θαη 

Παξακπζηάο θαη πξψελ Κνηλφηεηαο νπιίνπ), ηα πάζεο θχζεσο έζνδα πνπ πξνβιέπεηαη λα 

εηζπξαρζνχλ ην έηνο 2011 απφ ηαθηηθή επηρνξήγεζε, θφξνπο, ηέιε, θ.ι.π. επηρνξεγήζεηο, ηελ ΚΤΑ 

νηθ. 3966/24.01.2011 (ΦΔΚ 141/09.02.2011 ηεχρνο Β’) ,ηελ ππ’ αξηζ. 74452/29.12.2010 (ΦΔΚ 

2044/30.12.2010 ηεχρνο Β’), ηελ Απνθ. ΤΠΔΑΖΓ 5694/3.2.2011, ηελ αξηζκ. 8/2011 απφθαζε ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο καδί κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε, ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 
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νπιίνπ νηθ.έηνπο 2011, φπσο ζπληάρζεθε κε ηελ αξηζ. 12/2011 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, ην ηερληθφ πξφγξακκα εθηειεζηέσλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ, έηνπο 2011, ηα ινηπά ζηνηρεία 

ηνπ νηθείνπ θαθέινπ, θαη αθνχ έιεγμε ην θαηαξηηζζέλ ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη 

εμφδσλ ηνπ Γήκνπ, νηθ. έηνπο 2011, έθξηλε φηη απηφ θαηαξηίζζεθε κε ηηο πιένλ βάζηκεο πξνβιέςεηο 

βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ησλ εζφδσλ θαη πιεξσκήο ησλ εμφδσλ,  

 

κ α η ά    π λ ε ι ο τ η θ ί α      Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η : 

 

Α. Δγθξίλεη θαη ςεθίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ  νπιίνπ, νηθ. έηνπο 2011, σο πξνο ηα 

έζνδα θαη έμνδα απηνχ, φπσο αλαιπηηθά απηά εκθαλίδνληαη ζην εηδηθφ έληππν πξνυπνινγηζκνχ, ν 

νπνίνο αλαθεθαιαησηηθά εκθαλίδεη: 

                                              Δ  Ο Γ Α  

 

1.Σαθηηθά                                                                                                  5.816.331,72  ΔΤΡΩ 

2.Έθηαθηα                                                                                                 3.302.500,78  ΔΤΡΩ 

3.Έζνδα Π.Ο.Δ πνπ βεβαηψλνληαη   γηα πξψηε  θνξά                                  51.161,55  ΔΤΡΩ 

4.Έζνδα απφ Γάλεηα & απαηηήζεηο  ΠΟΔ                                                    481.811,94  ΔΤΡΩ   

5.Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ & ηξίησλ                                                                                      

   & επηζηξνθέο ρξεκάησλ                                                                            839.052,70  ΔΤΡΩ 

6.Υξεκαηηθφ ππφινηπν                                                                               1.890.131,72  ΔΤΡΩ  

                                                                                                                                             

       Γενικό ζύνολο εζόδυν                                                                      12.380.990,41  ΔΤΡΩ      

                                               Δ Ξ Ο Γ Α                                                                                      

1.Έμνδα  ρξήζεο                                                                                           5.089.790,96  ΔΤΡΩ 

2.Δπελδχζεηο                                                                                                 5.902.884,31  ΔΤΡΩ 

3.Πιεξσκέο Π.Ο.Δ. θαη ινηπέο  απνδφζεηο θαη πξνβιέςεηο                        1.155.917,99  ΔΤΡΩ                                                               

4. Απνζεκαηηθφ θεθάιαην                                                                                 232.397,15 ΔΤΡΩ 

 

        Γενικό ζύνολο εξόδυν                                                                         12.380.990,41   ΔΤΡΩ 

 

Β. Σν θείκελν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ηα επηζπλαπηφκελα έγγξαθα λα ππνβιεζεί ζηνλ Διεγθηή 

Ννκηκφηεηαο (κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζηνλ Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο) εληφο δεθαπέληε 

(15) εκεξψλ γηα έιεγρν.  

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. 

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

αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν. 

Μεηνςεθνχλησλ ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ Παππά Αζαλάζηνπ, Λάππα Θσκά, Υξήζηνπ 

Γεκήηξηνπ, Γηακάληε Βαζίιεηνπ, Ενξθάδε Γεκήηξηνπ, Μπνιφηζε Αλδξέα, Θενράξε ππξίδσλα 

θαη Νηξίηζνπ Ζιία νη νπνίνη είπαλ φηη ςεθίδνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ κφλν σο πξνο φζα αθνξνχλ ηηο 

ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο, ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, νθεηιέο πεξαζκέλσλ εηψλ θαη ζπλερηδφκελα έξγα. 

Μεηνςεθνχληνο ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνχινπ θ. Μαξέηα Αξηζηείδε ν νπνίνο είπε φηη : 

Ο πξνυπνινγηζκφο  πνπ θαηαηέζεθε, αλαδεηθλχεη φηη, φπσο ζπλνιηθά ζηελ ρψξα καο, έηζη 

θαη ζηνλ Γήκν καο ζπγθξνχνληαη δχν πνιηηηθέο, δχν δξφκνη αλάπηπμεο. 

 Ο  Πξψηνο δξφκνο πνπ εθθξάδεηαη απφ ηελ θπξίαξρε πνιηηηθή θαη ζηεξίδεηαη θχξηα απφ ηα 

δχν θφκκαηα εμνπζίαο θαζψο θαη απφ ηηο κηθξφηεξεο δπλάκεηο ηεο ζπληήξεζεο θαη ηνπ 

νπνξηνπληζκνχ, αιιά θαη απφ ηνπο εθθξαζηέο ηνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ο δξφκνο πνπ ζηεξίδεη ηελ 

πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο θξίζεο, ησλ «αληνρψλ ηεο νηθνλνκίαο» φπσο ιέλε. Ο 

δξφκνο πνπ πξνζπαζεί ηα βάξε ηεο θξίζεο λα ηα θνξηψζεη ζηα ιατθά ζηξψκαηα. 

 Ο Γεχηεξνο δξφκνο πνπ εθθξάδεηαη απφ ηελ Λατθή πζπείξσζε, πνπ γλψκνλα έρεη ηελ 

ζηήξημε θαη εμππεξέηεζε ησλ ιατθψλ αλαγθψλ. Ο δξφκνο απηφο δελ είλαη νχηε νπηνπηθφο, νχηε κε 

πξαγκαηνπνηήζηκνο. Γλσξίδνπκε πνιχ θαιά φηη ζήκεξα παξάγεηαη ηεξάζηηνο πινχηνο απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο, απφ ηνπο επαγγεικαηίεο, απφ ηνπο κηθξνχο θαη κεζαίνπο αγξφηεο, πνπ ζα κπνξνχζε 

λα θαιχςεη πινπζηνπάξνρα φιεο ηηο ιατθέο αλάγθεο. 
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 Έρνπκε ήδε κηα ηξίκελε εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε. Απφ ηελ αξρή ην 

ιέγακε. Καη επηβεβαησλφκαζηε. Ο Καιιηθξάηεο είλαη εξγαιείν γηα ην πέξαζκα ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηνπ Κεθαιαίνπ, γη’ απηφ έγηλε θαη ε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ζηνπο δήκνπο θαη ζηηο πεξηθέξεηεο, 

ζε πνιινχο ηνκείο φπσο ε γεσξγία, ε θηελνηξνθία, ε αιηεία, ε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, ηα 

απνρεηεπηηθά δίθηπα, ε ελέξγεηα, ν ηνπξηζκφο, νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ην πεξηβάιινλ θ.α. 

 ε απηφ έρνπλ ζπκθσλήζεη φινη νη άιινη θαη έρνπλ θαίξηεο επζχλεο. 

 Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ, έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, φρη κφλν 

σο πξνο ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, αιιά θπξίσο θαη απηφ έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία, ησλ 

θαηεπζχλζεσλ, πνπ δίλεη ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ κλεκνλίνπ. 

 ηηο νδεγίεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011, αλαθέξεηαη φηη 

επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ δεκνζίσλ επελδχζεσλ γηα ην 2011 δελ ζα πξνβιεθζνχλ, 

παξφιν πνπ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πξνυπνινγίδνληαη 710 εθαη, πνζφ βέβαηα ηειείσο 

αλεπαξθέο, φηαλ ην 2009 δηαηέζεθαλ απφ ην ΤΠ.Δ. 1.156 εθαη €. 

 Ζ θπβέξλεζε έρεη απνθαζίζεη επηπιένλ 500 εθ. € κείσζε ρξεκαηνδφηεζεο, ζπλνιηθά ηεο 

ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο γηα θάζε έλα απφ ηα έηε 2011-2013, φπσο έρεη δεζκεπηεί ζην 

επηθαηξνπνηεκέλν κλεκφλην ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010. 

 Δπίζεο παξαθξαηεί ην 10% ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ε ίδηα έρεη ςεθίζεη κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ζηηο πεξηθέξεηεο θαη ζηνπο δήκνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε βάζε ην κλεκφλην. 

 Ζ παξαπέξα κείσζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο νδεγεί θαη απηφ εθθξάδεηαη ζηνλ 

πξνηεηλφκελν πξνυπνινγηζκφ, ζε κεγαιχηεξεο πεξηθνπέο ζε έξγα θαη ππεξεζίεο πνπ ζα νμχλνπλ 

πεξηζζφηεξν ηα ιατθά πξνβιήκαηα. 

 ρέζε θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη θφξσλ – ηειψλ. 

 Ο Πξνυπνινγηζκφο είλαη θχξην θαη βαζηθφ εξγαιείν αλαδηαλνκήο εηζνδήκαηνο. 

 Οη Φφξνη – ηέιε,  εηζπξάηηνληαη ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία απφ ηα ιατθά 

ζηξψκαηα. 

 Οη ΚΑΠ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη απφ 

ηνλ ΦΠΑ. 

Γειαδή νη ΚΑΠ, πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ θνξνινγία ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ. 

 Κακηά απφ ηηο άιιεο δπλάκεηο ηνπ Γήκνπ δελ δηεθδίθεζε θαη δε δηεθδηθεί φια ηα έζνδα ησλ 

Γήκσλ λα δηαζθαιίδνληαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, κε ηελ αχμεζε ηεο θνξνινγίαο ησλ 

κνλνπσιηαθψλ νκίισλ θαη ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζην 45%, αχμεζε ηνπ ΦΠΑ ζηα είδε 

πνιπηειείαο. Γελ ελαληηψζεθε κε ηελ αχμεζε ηεο γεληθήο, άκεζεο θαη έκκεζεο θνξνινγίαο ζηα 

ιατθά ζηξψκαηα. 

 Κξηηήξην ζέηεη ε εγθχθιηνο ηνπ ππνπξγείνπ, νη ρξεκαηνδνηήζεηο λα ζηνρεχνπλ ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ «αλαπηπμηαθψλ πιενλεθηεκάησλ» θάζε πεξηνρήο κε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο 

αθηλήησλ θαη νηθνπέδσλ ζηνπο επηρεηξεκαηίεο, πξνψζεζε ησλ ΓΗΣ, ηελ ηδησηηθνπνίεζε – 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ππεξεζηψλ (π.ρ. ρηίζηκν ζρνιείσλ κε ΓΗΣ). 

 Γηα άιιε κηα θνξά ζέηνπκε ην δήηεκα ηεο δηεθδίθεζεο ησλ παξαθξαηεζέλησλ πφξσλ ηφζν 

ζηνπο δήκνπο φζν θαη ζηηο πεξηθέξεηεο. ηνπο Γήκνπο νη νθεηιέο αλέξρνληαη ζηα 12 δηο Δπξψ. 

 Μεγάιεο επζχλεο έρεη ε ΚΔΓΚΔ θαη νη πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ ηελ απαξηίδνπλ, γηαηί δελ 

δηεθδίθεζαλ ηίπνηα θαη δέρηεθαλ ηελ δηαγξαθή κέξνπο ηνπ ρξένπο. 

ΣΟΗΥΔΗΑ  ΠΟΤ ΔΠΗΒΔΒΑΗΩΝΟΤΝ ΣΗ ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΜΑ 

 1. Οπζηαζηηθά γηα ην 2011 έρνπκε κείσζε εζφδσλ, ζπγθξηηηθά κε ην 2010, θαζφηη ην πνζφ 

ησλ 1.370.559,97€ ηνπ Κ.Α. 1314 (επηρνξήγεζε απφ ην πξφγξακκα «ΘΖΔΑ») είλαη δαπάλεο 

εθηειεζκέλσλ έξγσλ ηνπ 2010 (ρξήκαηα πνπ δελ ήξζαλ αθφκε) θαη ην πνζφ  ησλ 1.890.131,72 € 

ηνπ Κ.Α. 51  είλαη ρξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεγνχκελεο ρξήζεο. 

 Άξα ζηελ νπζία ηα πξνυπνινγηζζέληα έζνδα γηα ην 2011 είλαη (12.342.521,31 – 

1.370.559,97 – 1.890.131,72) = 9.081.829,62€, ελψ ηα πξαγκαηηθά έζνδα ηνπ 2010 είλαη 

(8.876.014,84 + 1.370.559,97) = 10.246.574,81€. 

 πκπέξαζκα: Ληγφηεξα έξγα, ιηγφηεξεο ππεξεζίεο. Παίξλνληαο ππφςε θαη ηελ αχμεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ, ηα πξνβιήκαηα γηα ηνλ ιαφ ηεο πεξηνρήο καο ζα νμπλζνχλ αηζζεηά γηα 

ην 2011. 

 2. Γελ ππάξρεη γηα ην 2011 επηρνξήγεζε απφ ην πξφγξακκα «ΘΖΔΑ», άξα κείσζε 

έξγσλ.  

3. Σν πνζφ απφ ηελ ΑΣΑ κε Κ.Α. 1311 είλαη ακθίβνιν έζνδν, θαζ’ φηη δελ έρεη εηζπξαρζεί 

ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2010.  
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 4. Σα έζνδα πνπ πξνυπνινγίδνληαη απφ επηρνξεγήζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (ΚΑΠ) κε 

Κ.Α. 06 είλαη ίζα κε ηα βεβαησζέληα ηνπ 2010, πνπ δελ θάιππηαλ ηηο αλάγθεο θαη ηψξα κε ηηο 

απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ ηα πξάγκαηα ζα δπζθνιέςνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν. Απφ ηνλ 

Κ.Α. 0612 θαίλεηαη φηη γηα ηελ ιεηηνπξγία παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ ηα έζνδα απφ 

επηρνξήγεζε πξνυπνινγίδνληαη ζην ΜΖΓΔΝ, ελψ ην 2010 βεβαηψζεθε ην πεληρξφ πνζφ ησλ 

1.691,63 €. 

 5. Αληίζεηα κε ηα πξνεγνχκελα ζηνπο θσδηθνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα θφξνπο θαη ηέιε 

ηα έζνδα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αχμεζε. πγθεθξηκέλα:  

- ζηνλ Κ.Α. 012 ηα ηέιε απφ εθκεηάιιεπζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ 

ην 2010 βεβαηψζεθαλ 311.081,77 € θαη γηα ην 2011 πξνυπνινγίδνληαη 620.000,00€. 

- ζηνλ Κ.Α. 031 απφ ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ην 2010 βεβαηψζεθαλ 552.588,69 

€ θαη γηα ην 2011 πξνυπνινγίδνληαη 740.000,00€. 

- ζηνλ Κ.Α. 032 απφ ηα ηέιε χδξεπζεο ην 2010 βεβαηψζεθαλ 370.232,21 € θαη γηα ην 2011 

πξνυπνινγίδνληαη 478.000,00€. 

Κάπσο έηζη απμεκέλα πξνυπνινγίδνληαη ηα έζνδα ηνπ 2011 απφ ην ηέινο ησλ 

θαηαζηεκάησλ δηαζθέδαζεο θ.α., απφ ηελ εθπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ θαη απφ ηα 

πξφζηηκα.    

 Οη θφξνη θαη ηα ηέιε ζα απμάλνληαη απφ εδψ θαη πέξα. 

Ζ ΓΗΣ ζα είλαη ην επφκελν βήκα. 

 Όια απηά ζε βάξνο ηνπ εξγαδφκελνπ ιανχ, πνπ έηζη θαη αιιηψο δελ αληέρεη άιιν. 

 πκπεξαζκαηηθά ν Πξνυπνινγηζκφο είλαη : 

 Αληηιατθφο 

 Καιιηθξαηηθφο 

 Ληηφηεηαο θαη κλεκνλίνπ 

 Αληηαλαπηπμηαθφο γηα ηα ιατθά ζηξψκαηα 

 Γξαθεηνθξαηηθφο (αθνινπζεί πηζηά ηηο εληνιέο ησλ θπβεξλψλησλ) 

Δπηβεβαηψλεηαη ε Λατθή πζπείξσζε γηα ηελ ζέζε ηεο, φηη ε ηνπηθή δηνίθεζε είλαη άιινο έλαο 

κεραληζκφο ηνπ θξάηνπο πνπ πξνσζεί ηελ θπξίαξρε πνιηηηθή. 

Γελ κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ ηα ιατθά ζηξψκαηα, ηίπνηε θαιφ, απφ απηή ηελ πνιηηηθή. 

Δίκαζηε ελάληηα ζε απηφλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο ειεγρφκελεο 

ρξενθνπίαο. Γη’  απηφ θαη ηνλ θαηαςεθίδσ. 

Ζ ζεκεξηλή πνιηηηθή, πνπ έθθξαζή ηεο είλαη θαη ν πξνυπνινγηζκφο απηφο, δελ βειηηψλεηαη παξά 

κφλν αλαηξέπεηαη, απφ ηελ νξγαλσκέλε ιατθή αλππαθνή. ’ απηφ ηνλ δξφκν ζα πνξεπηνχκε. Θα 

είκαζηε δίπια ζην ηαμηθφ εξγαηηθφ θίλεκα, γηα αλαηξνπή απηήο ηεο πνιηηηθήο. Γηα αληηπαξάζεζε κε 

ηα θφκκαηα πνπ ππεξεηνχλ ηελ πινπηνθξαηία θαη ηελ Δ.Δ. Γηα ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία θαη 

ηελ εμνπζία πξνο φθεινο ηνπ ιανχ. 

ηελ απφθαζε απηή ςήθηζαλ ν Πξφεδξνο ηεο Γ.Κ. Παξακπζηάο θαη νη παξφληεο Δθπξφζσπνη θαη 

Πξφεδξνη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ. Κάζε Δθπξφζσπνο θαη Πξφεδξνο ςήθηζε κφλνλ σο 

πξνο ην ζθέινο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ πνπ αθνξά ηελ Γεκνηηθή ή Σνπηθή ηνπ Κνηλφηεηα. 

Μεηνςεθνχληνο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Νενρσξίνπ θ. Γαξνχθνπ Διεπζέξηνπ.- 

Ζ απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό  75/2011.- 

..... Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε θαη αθνχ 

αλαγλψζζεθε ην πξαθηηθφ απηήο θαη βεβαηνχηαη, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 

Ο Πξφεδξνο          Ο Πξαθηηθνγξάθνο           Σα Μέιε 

                            (Σ..)   Α θ ν ι ν π ζ ν χ λ     Τ π ν γ ξ α θ έ ο 

                                                                 Ακπιβέρ Απόζπαζμα 

                                                                Ζ Γήμαπσορ οςλίος 

                                                                      

                                                                   

      

                                                                   Μππαΐμη-Μπόηζη ηαςπούλα      
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