
                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2/2013 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 2
ης

/ 31-1-2013 

ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα:  Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων και Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης του Δήμου Αγιάς, έτους 2013. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 31 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00μμ., στην 

αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

893/27-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του 

Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και 

επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 159 παρ.1 του Δ.Κ.Κ.  

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

 

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αργύρης Νικόλαος 3. Βαλάρης Γεώργιος 

4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Καψάλης Βασίλειος 9. Λέτσιος Βασίλειος 

10. Μαυρογιάννης Αντώνιος 11. Μπάτσικας Βασίλειος 

12. Μπελιάς Αντώνιος 13. Πατσάς Κυριάκος 

14. Σιμούλης Θωμάς 15. Σμυρλής Βασίλειος 

16. Σουλιώτης Θεόδωρος   17. Στάθης Νικόλαος 

18. Συρακούλης Γεώργιος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

20. Τσιτσές Δημήτριος 21. Καλαγιάς Γρηγόριος (αποχώρησε από 

τη συνεδρίαση πριν έναρξη της 

συζήτησης του θέματος καταθέτοντας 

επιστολή στο Προεδρείο) 

Απόντες 

22. Βόγιας Δημήτριος 23. Κουτσαντάς Βασίλειος 

24. Μαρούδας Ρίζος 25. Ξαφάρας Χρήστος 

26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 27. Τσαγκάλης Αντώνιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής), Αγγελακόπουλος Ρίζος 

(Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Ράντζος 

Νικόλαος (Μαρμαρίνης). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης και Γώγος Γρηγόριος. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που εισηγήθηκε το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Θέμα :
 
 Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων και Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης του Δήμου Αγιάς, έτους 2013. 

 

Σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010: 

«1. Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα 

Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το 

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, 

ως παράρτημα. 2. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις 

που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων 

και των υπηρεσιών τους. 3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 

Ελλάδας, καθορίζονται τα ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές 

ενότητες. Σε περίπτωση που δημοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης, 

ο προϋπολογισμός του συντάσσεται με βάση αυτό. 4. Η Εκτελεστική Επιτροπή 

συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το Ε.Π.Δ. και 

τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού 

στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών 

και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο. 5. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους 

ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και του 

προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης. 6. Συνοπτική οικονομική 

κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο 

αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) 

τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε 

εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. Η παράλειψη 

της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού 

συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. 7. Ο προϋπολογισμός, το 

ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι 

αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, 

δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Αν 

διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι 

υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί 

έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων 

υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο 

Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον 

προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. 8. Στις τοπικές και 

δημοτικές κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού 
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αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δημοτική και τοπική κοινότητα, 

οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής με 

βάση τον πληθυσμό. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής είναι ο 

πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της τοπικής 

κοινότητας.» 

 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 

141/09.02.2011 τεύχος Β’ εφόσον έχουν μεταβιβασθεί σε δημοτικές ή τοπικές 

κοινότητες συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή 

των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του Ν 3852/2010, πριν την έναρξη των 

παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν. 

3852/2010. Στην περίπτωση του Δήμου μας δεν μεταβιβάστηκαν τέτοιες 

αρμοδιότητες και δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν. 3852/2010.  

 

Με την παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή 

διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, 

υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του 

προϋπολογισμού. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και 

διατύπωσε γνώμες στην από 24/1/2013 συνεδρίασή της σχετικά με το προσχέδιο του 

προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010. 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή ενεργώντας σύμφωνα με τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 

63 του Ν.3852/2010 με τι οποίες ορίζεται ότι: «δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις 

προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση 

του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την 

οικονομική επιτροπή. ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού», 

έλαβε την υπ’ αριθ. 1/2013 απόφασή της για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και 

του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 το οποίο και εισηγήθηκε στην Οικονομική 

Επιτροπή. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή ενεργώντας σύμφωνα με την παρ. 1, περίπτ. α’ του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010 με τις οποίες ορίζεται ότι: «1. Η οικονομική επιτροπή 

είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. 

Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του 

δήμου, β)….», και αφού έλαβε υπόψη την Κ.Υ.Α. οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 

3390/18.12.2012 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 

των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 

(ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και 

κοινοτήτων», συνέταξε με την υπ’ αριθμ.16/2013 απόφασή της και καταθέτει για 

έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο τον Προϋπολογισμό και το Ετήσιο Πρόγραμμα 

Δράσης του Δήμου για το έτος 2013. 

 

Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας είπε τα εξής:  

«Οι δυνατότητές μας ως προς τη σύνταξη του προϋπολογισμού ήταν συγκεκριμένες 

και περιορισμένες. Για πρώτη φορά φτιάξαμε ένα προϋπολογισμό που βασίζεται σε 

πραγματικά στοιχεία και έχει απόλυτα νούμερα τα οποία δεν ξεφεύγουν πάνω από το 

10% της προηγούμενης χρονιάς. Άρα λοιπόν ο προϋπολογισμός όσον αφορά το σκέλος 

των εσόδων κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, δηλαδή με βάση τα εισπραχθέντα και 
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όχι τα βεβαιωθέντα έσοδα και βέβαια δεν έχει καμία σχέση με τα προϋπολογιζόμενα 

έσοδα που προβλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια για να ισοσκελίσουμε τους 

προϋπολογισμούς μας. 

Στο σκέλος των εξόδων, αν εξαιρέσουμε τις δαπάνες της μισθοδοσίας και κάποιες 

άλλες ανελαστικές δαπάνες, θα δούμε ότι τα έργα που συμπεριλαμβάνονται είναι 

ελάχιστα. Αυτό διότι με τα σημερινά μας έσοδα δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε έργα, 

μόνο εάν αυτά αυξηθούν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, μετά από αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού μας στην υλοποίηση κάποιων σημαντικών έργων. 

Μια σημαντική διαφορά στην εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι ότι είμαστε 

υποχρεωμένοι να στέλνουμε μηνιαίες καταστάσεις εσόδων και εξόδων. Κάθε τρίμηνο 

θα γίνεται ένας συνολικός έλεγχος. Αν στο πρώτο τρίμηνο έχουμε παρεκκλίνει του 

προϋπολογισμού μας σε ποσοστό 10%, αμέσως τοποθετείται Επιτροπεία από το 

Υπουργείο Εσωτερικών και δεν χρειάζεται να λειτουργεί σχεδόν καθόλου το Δημοτικό 

Συμβούλιο, θα αποφασίζουν άλλοι για εμάς με την ψυχρή λογική των αριθμών.   

Τι θέλω να πω μ’ αυτό: Η Επιτροπεία θα λέει π.χ. στην υπηρεσία καθαριότητας αν 

δεν καλύπτετε τα έξοδά σας πρέπει να αυξήσετε τα έσοδά σας. Τι σημαίνει αυτό; Αν  ο 

συντελεστής φορολόγησης στον φωτισμό και την καθαριότητα είναι 1,70€ πρέπει να 

πάει 2,00€ ή 2,20€ κλπ. 

Το δεύτερο που θα γίνει στην περίπτωση που μπούμε σε Επιτροπεία και δεν 

μπορέσουμε με τις αυξήσεις που θα μας επιβληθούν στα τέλη να ισοσκελίσουμε τα 

έσοδα με τα έξοδά μας θα πάρει σειρά το προσωπικό και  αναλόγως θα μας ζητηθεί να 

απολυθούν ανάλογοι υπάλληλοι ώστε να μειωθούν τα έξοδα μας. 

Άρα λοιπόν η σύνταξη του προϋπολογισμού διέπεται από πολλές δυσκολίες και 

πρέπει να έχει πρόβλεψη απόλυτης εκτέλεσής του. Μακάρι να προκύψουν καινούργια 

έσοδα που δεν έχουμε υπολογίσει, έσοδα που μπορεί να μας έρθουν είτε από τα ΠΟΕ 

των Υπουργείων, είτε από οφειλές των δημοτών που είναι πάρα πολλές και τότε θα 

είμαστε εδώ να αναπροσαρμόσουμε τον προϋπολογισμό μας. 

Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι: με τα δικά μας έσοδα που έχουν γραφτεί στον 

προϋπολογισμό μας δεν μας επιτρέπεται και δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε 

αναπτυξιακή πολιτική και δεν το διανοηθήκαμε καν αυτό. Αναπτυξιακή πολιτική μπορεί 

να γίνει με τα χρηματοδοτούμενα και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και εκεί πρέπει να 

επιστήσουμε την προσοχή μας και τη στόχευσή μας. Πρέπει να είμαστε εντάξει με τον 

εαυτό μας, με το δημοτικό συμβούλιο και απολύτως καθαροί με τους πολίτες του Δήμου 

μας. Άλλη διέξοδος δεν υπάρχει, πρέπει να τους λέμε την αλήθεια και την 

πραγματικότητα, ότι ο μόνος δρόμος ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια είναι να παλέψουμε 

και να διεκδικήσουμε χρήματα που θα έρθουν από τα χρηματοδοτημένα και 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της  Διεύθυνσης 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανό Ιωάννη, που είπε τα εξής: 

«Κύριοι, εγώ από την πλευρά μου θα σας πω ότι ο προϋπολογισμός που 

καταθέτουμε προς ψήφιση είναι ο πιο ρεαλιστικός που έχει συνταχθεί αφού 

αποτυπώνονται σ’ αυτόν μόνο πραγματικά δεδομένα. Όπως προανέφερε και ο 

Δήμαρχος υπάρχει δέσμευση αναγραφής των εισπραχθέντων και όχι των βεβαιωθέντων 

εσόδων. Η μέχρι σήμερα τακτική σύνταξης των προϋπολογισμών γινόταν ξεκινώντας 

πάντα από το σκέλος των εξόδων και στη συνέχεια γινόταν η εικονική εγγραφή εσόδων 

ώστε να ισοσκελισθεί. Αυτό έχει ανατραπεί τελείως και βασιζόμαστε μόνο σε 

πραγματικά δεδομένα. 

Επί του προϋπολογισμού θα ήθελα να σας πω ότι: α) Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές 

παρελθόντων οικονομικών ετών ανέρχονται στο ποσό των 7.250.000,00€. β) Τα 
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χρηματοδοτούμενα έργα (ΕΣΠΑ, ΘΗΣΕΑΣ, Χρηματοδοτήσεις Σχολείων, 

Κατασκήνωσης) ανέρχονται σε 3.200.000,00€. γ) Η παρακράτηση και απόδοση φόρων 

από την πληρωμή των ενταλμάτων που θα γίνει στη χρήση ανέρχονται σε 300.000,00€, 

δ) Οι επισφάλειες, είναι καινούργιο στοιχείο και αναγράφονται για πρώτη φορά σε 

προϋπολογισμό, ανέρχονται σε 1.400.000,00€. ε) Τα έξοδα που διαχειριζόμαστε από τα 

τακτικά μας έσοδα, από τα πραγματικά εισπραχθέντα τακτικά μας έσοδα, ανέρχονται 

στα 4.600.000,00€. Ο προϋπολογισμός ισοσκελίζει στο ποσό των 17.074.203,00€. Αυτά  

ήθελα να σας πω σε γενικές γραμμές και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις». 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις, συζήτηση και τοποθετήθηκαν οι εξής: 
 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη 

Δημιουργική Πορεία» κος  Κυριάκος Πατσάς που είπε:  

«Είναι ένας προϋπολογισμός φτώχειας που αντικατοπτρίζει αυτό που συμβαίνει 

γύρω μας, στο Δήμο και παντού. Ξέρω ότι η ύπαρξη του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος μας επιτρέπει να γνωρίζουμε τους στόχους της Δημοτικής Αρχής, το ίδιο 

και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων.  Όμως επειδή το Επιχειρησιακό τροποποιείται 

σύμφωνα με τις ανάγκες καλό θα ήταν να ρωτούσαμε και τους Τοπικούς Προέδρους, 

αφού τους καλούμε στα Δημοτικά Συμβούλια και ας τους έχουμε απλήρωτους, μήπως 

προέκυψε κάποια ανάγκη που δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας, γιατί η παρουσία όλων 

μας στα Δημοτικά Διαμερίσματα και στις Τοπικές Κοινότητες είναι ανύπαρκτη. 

Παρ’ όλα αυτά εμείς θα ψηφίσουμε τη μισθοδοσία του προσωπικού, θα ψηφίσουμε 

τις δύο επιχορηγήσεις στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης» και στην Κοινωφελή Επιχείρηση 

«Καλυψώ» αντίστοιχα με τη θερμή παραίνεση να δοθούν άμεσα για να μπορέσουν να 

κάνουν κάποια απ’ αυτά που έχουν προγραμματίσει, θα ψηφίσουμε τις επιχορηγήσεις 

στις Σχολικές Επιτροπές και τις δαπάνες για αντιχαλαζική προστασία. 

Θα καταψηφίσουμε τα υπόλοιπα καθώς και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων.  

Σας ευχαριστώ». 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας 

«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος  Βασίλειος Καψάλης που είπε:  

«Κύριοι συνάδελφοι η Δημοτική Αρχή δεν έκανε το καθήκον της στους δύο 

προηγούμενους προϋπολογισμούς. Αυτό άλλωστε προκύπτει απ’ αυτά που είπε σήμερα ο 

ίδιος ο Δήμαρχος, δηλαδή ότι ο νέος προϋπολογισμός πρέπει να είναι απόλυτης 

συνέπειας. Συμφωνώ μαζί του.  

Μέχρι χθες, προχθές όμως τι ήταν; Ήταν ασυνεπής; Βέβαια ήταν. 

Ο Δήμαρχος που κινεί τα νήματα το ήξερε, ήξερε που πάει ο Δήμος. Την πρώτη 

χρονιά του 2011 ο Δήμος πλήρωνε ορχήστρες αντί να σφίξει το «ζωνάρι».  

Ο ορκωτός λογιστής τι μας είπε, για να καταλήξω στον καινούργιο προϋπολογισμό. 

Είπε ότι αυξήσαμε το χρέος του Δήμου κατά 800.000,00€. Είμαστε ο μόνος Δήμος 

τουλάχιστον του Νομού μας που δημιούργησε νέο χρέος.  

Οι άλλοι Δήμοι τι κάνανε; Κράτησαν το χρέος τους στα ίδια ή το μείωσαν. Μόνο ο 

δήμος μας το αύξησε κατά 800.000,00€.  

Ο Δήμαρχος είπε στους Προέδρους των Τοπικών ότι έργα δεν κάναμε και έργα δεν 

θα κάνουμε, αλλά δεν τους είπε που πήγαν τα λεφτά αυτά. Στο Νομό Λάρισας είμαστε ο 

μόνος Δήμος που έχει απλήρωτους τους Προέδρους των Τοπικών. Πως οι άλλοι 

Δήμαρχοι κατάφεραν και τους πλήρωσαν;  

Ερχόμαστε σήμερα να ψηφίσουμε το νέο προϋπολογισμό. Πώς να πεισθούμε ότι ο 

προϋπολογισμός αυτός θα εκτελεσθεί; Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος γι’ αυτό.  
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Για μένα είναι σίγουρη η Επιτροπεία, θα περάσουμε δύσκολα και τα τέλη θα μας 

αυξήσουν, αλλά και πάλι δεν θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τον προϋπολογισμό. 

Μοναδική αγωνία της Δημοτικής Αρχής δεν είναι η πορεία του Δήμου, αλλά το πώς 

θα κερδίσει της επόμενες εκλογές και η τακτοποίηση των υμετέρων. 

Φως στην πορεία του Δήμου δεν φαίνεται πλέον και τα ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ». 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Νέοι 

Ορίζοντες» κ. Σιμούλης Θωμάς που είπε:  

«Κύριοι συνάδελφοι εγώ δε σταθώ στα νούμερα γιατί με βάση αυτά είναι «λίγος» ο 

προϋπολογισμός. Θέλω να σταθώ όμως στην φιλοσοφία του προϋπολογισμού. 

Έπρεπε αγαπητοί συνάδελφοι όχι να φτάσουμε στο χείλος του γκρεμού, αλλά να 

πέσουμε σ’ αυτόν για να κάνουμε και να κάνουν γενικά οι Δήμοι πραγματικούς 

προϋπολογισμούς, που βασίζονται σε πραγματικά έσοδα και πραγματικά έξοδα. 

Όλοι όσοι θητεύσαμε σε προηγούμενες δημοτικές αρχές και ειδικότερα οι Δήμαρχοι, 

θα θυμούνται ότι τις μέρες που συντάσσονταν οι προϋπολογισμοί έψαχναν να βρουν 

πλασματικά νούμερα, πλασματικούς κωδικούς εσόδων, για να μπορέσουν να 

ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους. Να ισοσκελίσουν τι; Αφού ξέραμε όλοι μας, 

αυτοί που υπερψήφιζαν αλλά και αυτοί που καταψήφιζαν, ότι δεν θα υλοποιούνταν το 

μεγαλύτερο μέρος απ’ αυτά που εγγράφονταν στους προϋπολογισμούς και δεν 

ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. 

Δυστυχώς η σύνταξη πραγματικών προϋπολογισμών από τους Δήμους ήρθε με τον 

χειρότερο τρόπο, δηλαδή με Επιτροπεία με ότι αυτή συνεπάγεται για τη λειτουργία των 

Δήμων. 

Μίλησε ο Δήμαρχος για την αναπτυξιακή πολιτική των Δήμων. Αναπτυξιακή 

πολιτική υποτίθεται ότι έκαναν και οι προηγούμενοι προϋπολογισμοί., χωρίς 

πραγματικά αποτελέσματα. Πόσα από τα έργα που προγραμμάτιζαν οι προηγούμενες 

δημοτικές αρχές πληρώνονταν από δικά τους έσοδα; Ούτε ένα 10%. Γι’ αυτό φτάσαμε 

τώρα σ’ αυτό το σημείο να χρωστάνε  Δήμοι του δικού μας μεγέθους 8,10 και 

15.000.00,00€. 

Τελειώνοντας θα πω ότι υπερψηφίζω τον προϋπολογισμό επειδή ανταποκρίνεται 

στην πραγματικότητα, προβληματίζομαι όμως για τη συνέχεια του Δήμου μας, αλλά 

ελπίζω ότι με τη βοήθεια και τη δουλειά όλων μας θα σταθούμε στα πόδια μας». 

 

Ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας που είπε στη δευτερολογία του: 

«Αγαπητοί συνάδελφοι νομίζω ότι η τοποθέτηση του κ. Πατσά ήταν μια πραγματική 

προσέγγιση για τις δυνατότητες που έχουμε. 

Ειλικρινά αυτό που αναφέρθηκε για τους Προέδρους είναι απόλυτα σωστό. Κάθε 

χρόνο πήγαινα στους Προέδρους πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού. Φέτος να πάω 

να τους πω τι; Να τους πω ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ να κάνουμε ένα τοπικό έργο; 

Το απέφυγα και δεν πήγα, όμως είναι στις άμεσες προτεραιότητές μου να κάνω μια 

συγκέντρωση μαζί τους, αφού πιστεύω ότι πραγματικά βοηθούν σ’ αυτή τη δύσκολη 

προσπάθεια και χωρίς αυτούς, όπως λέγαμε ότι: το Κράτος θα καταρρεύσει πιο 

γρήγορα χωρίς τους Δήμους έτσι θα καταρρεύσει και ο Δήμος χωρίς Προέδρους. Οι 

άνθρωποι αυτοί, που βάζουν ακόμα και χρήματα από την τσέπη τους, είναι άνθρωποι 

απλήρωτοι και όμως παλεύουν και αγωνίζονται για τον τόπο τους. Πιστεύουμε ότι μέσα 

στο 2013, εκτός του μήνα Ιανουάριο, οι πληρωμές των Προέδρων θα γίνουν κανονικά. 

Επίσης θα πληρωθούν και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που αφορούν μέχρι την 

31/12/2011 και η οφειλή που θα έχουμε απέναντί τους θα είναι όλο το 2012. Το ίδιο 

όμως συμβαίνει και μ’ άλλους αιρετούς, δεν είναι μόνο οι Πρόεδροι και απλά να σας 

θυμίσω ότι κάτι αντίστοιχο γίνονταν και στους πρώην Δήμου μας. 
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Αναφέρθηκε ότι εγώ ήξερα που πήγαινε ο Δήμος. Και βέβαια δεν ήξερα που πήγαινε 

Δήμος. Μέχρι σήμερα πόσες είναι οι δικαστικές αποφάσεις που βγήκαν για έξοδα 

παρελθόντων ετών χωρίς αυτά να είναι καταγεγραμμένα; Αναρωτήθηκε κανένας; Αυτά 

τα ποσά άγγιζαν τα 600.000,00€ ήταν ποσά που δεν ήταν καταγεγραμμένα πουθενά. 

Στο χρέος που λέτε ότι δημιουργήσαμε, επειδή δεν είναι έτσι ακριβώς, ξέρετε πόσα ήταν 

τα χρήματα που μας κάνανε κατάσχεση; Ήταν μη καταγεγραμμένα ποσά που αγγίζουν 

το 1.000.000,00€.  

Δύο είπα ότι είναι τα προβλήματα που μας εκτροχίασαν: Το ένα είναι οι 

κατασχέσεις που έγιναν στο λογαριασμό μας και το δεύτερο, τα σωρηδόν δικαστήρια 

που έρχονταν και έρχονται και ζητούν χιλιάδες ευρώ τα οποία δεν ήξερα, δεν ήταν 

καταγεγραμμένα και αποτυπωμένα πουθενά.  

Μη νομίζετε ότι, επειδή εγώ σιωπώ και προσπαθώ να βρω λύσεις για να 

κρατήσουμε το Δήμο όρθιο, δεν έχω αντίλογο σ’ όλα αυτά που λέγονται. Έχω αντίλογο 

και μάλιστα πολύ ισχυρό. Αλλά αυτό που προέχει τώρα είναι όλοι μαζί ενωμένοι να 

μπορέσουμε να σώσουμε το Δήμο μας. Αν αύριο το πρωί καταρρεύσουμε, οι πολίτες θα 

μας πουν ότι όλοι σας μαζί «ρίξατε το καράβι στα βράχια», δεν θα μας ξεχωρίσουν σε 

πλειοψηφία και μειοψηφία. Το μεγάλο χρέος μας την ώρα αυτή είναι κρατήσουμε όρθιο 

το Δήμο μας. Μην έχετε λοιπόν την αίσθηση ότι εγώ φείδομαι λόγου, μην το 

εκλαμβάνετε ως αδυναμία μου, αλλά να το εκλάβετε ως συναίνεση προς όλους και ως 

μια προσπάθεια να μονιάσω και όχι να διχάσω.  

Πράγματι έπρεπε να πέσουμε στον γκρεμό για να σταματήσουμε αυτά που κάναμε 

και να αλλάξουμε ρότα. Μόνο ένα πράγμα θέλω να σας πω: εάν εφαρμοζόταν απόλυτα 

ο Ν. 1828/89 σήμερα ο Δήμος Αγιάς θα έπρεπε να έχει, διαχρονικά από την εφαρμογή 

1828/89, ένα ποσό εσόδων από 8.000.00,00€ έως 10.000.000,00€, αυτή είναι η 

πραγματικότητα. Εμείς που φταίμε; Φταίμε που δεχόμασταν να μην μας δίνουν τα 

χρήματα που έπρεπε και που επαναπαυόμασταν ότι θα μας τα δώσουν και δεν 

απαιτήσαμε την τήρηση του Νόμου από την Πολιτεία.  Εκεί ήταν η μεγάλη μας ευθύνη 

και όχι ότι κάναμε υπέρογκα έξοδα. Κλείνοντας θέλω να υπογραμμίσω ότι υπήρξε ένα 

μεγάλο έλλειμμα από την πλευρά της Πολιτείας όσον αφορά τους θεσμοθετημένους 

πόρους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Με την ευχή ότι θα είμαστε απόλυτα συνεπείς, γιατί αυτή η χρονιά πρέπει να είναι 

χρονιά απόλυτης συνέπειας, σας καλώ να υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό και το 

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου για το οικονομικό  έτος 2013». 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση και την τοποθέτηση του Δημάρχου,  

- τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων, 

- τις διατάξεις της περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

- τις διατάξεις των παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του 

Ν.3852/2010, 

- τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του 

Ν.3852/2010, 

- τις διατάξεις των παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,  

- την ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β'): Παροχή 

οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 

2013 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης 

«Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», 
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- την υπ’ αριθμ.1/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία 

εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης στην Οικονομική Επιτροπή, 

- το σχέδιο του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του 

Δήμου Αγιάς του έτους 2013, όπως συντάχθηκε με την υπ’ αριθμ.16/2013 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

- την υπ’ αριθμ.222/2013 (ΑΔΑ: Β4ΜΨΩ6Ι-ΠΤΚ) απόφασή του με τίτλο: 

«Ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αγιάς, ετών 2012-2014 και 

έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισής του», 

- τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων και 

- την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων, της παράταξης μείζονος 

μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία», κ.κ. Πατσά Κυριάκου, Βατζιά 

Αντίγονου, Καψάλη Βασίλειου, Στάθη Νικόλαου και Τριανταφύλλου Αθανάσιου 

 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
 

Α. Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό (ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩ6Ι-5ΗΜ) και το Ετήσιο Πρόγραμμα 

Δράσης (ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩ6Ι-ΨΒ6) του έτους 2013, όπως εμφανίζονται στο 

επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης.  

 

Β. Το κείμενο του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος με τα 

επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να υποβληθεί στη Γενική Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας εντός δεκαπέντε (15) 

ημερών για έλεγχο.  

 

Γ. Η παρακάτω συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού να αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή 

εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται 

στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ  

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.686.053,66 

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 355.520,00 

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 9.500,00 

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.711.700,00 

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 161.000,00 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10.000,00 

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.428.933,66 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 9.400,00 

   

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 7.320.949,65 

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 4.474.319,00 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.728.130,65 

14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 91.500,00 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 27.000,00 

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩ6Ι-9Ξ8



                

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 9 από 10 

 

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 609.811,49 

21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 475.064,82 

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 134.746,67 

 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 3.193.236,61 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ  1.587.707,47 

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ ΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 1.605.529,14 

 

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  925.007,42 

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  872.000,00 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 53.007,42 

 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 343.919,99 

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 156.706,53 

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 187.213,46 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 17.078.978,82 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ  

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

6 Έξοδα 4.758.563,98 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.490.600,00 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 723.940,00 

62 Παροχές τρίτων 1.352.390,22 

63 Φόροι – τέλη 19.190,00 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 84.000,00 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 276.800,00 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 494.233,37 

67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 310.410,39 

68 Λοιπά έξοδα 7000,00 

7 Επενδύσεις 2.727.194,74 

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 53.040,00 

73 Έργα 2.478.210,64 

74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 195.944,10 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις 9.577.354,15 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 7.288.754,91 

82 Αποδόσεις 895.000,00 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 1.393.599,24 

9 Αποθεματικό 15.865,95 

 Σύνολα 17.078.978,82 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 10 από 10 

ΠΙΝΑΚΑ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

000 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                           1.003.150,39 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                                                                    0,00 

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                            693.374,22 

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                  497.840,00 

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                                  1.646.700,00 

25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                       2.077.731,00 

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                                859.678,10 

35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                                74.485,00 

40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                                                                                       24.200,00 

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ                                                                                   51.000,00 

50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ                                                                                                     0,00 

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                 557.600,01 

                            Σύνολα                   7.485.758,72 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                17.078.978,82 

 

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας 

«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ.κ. Πατσάς Κυριάκος, Βατζιάς Αντίγονος, 

Καψάλης Βασίλειος, Στάθης Νικόλαος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος που 

υπερψήφισαν μόνο ότι αφορά: τη μισθοδοσία του προσωπικού, τις επιχορηγήσεις στο 

Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης», στην Κοινωφελή Επιχείρηση «Καλυψώ» και στις Σχολικές 

Επιτροπές, καθώς και τις δαπάνες για αντιχαλαζική προστασία. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩ6Ι-9Ξ8


