
ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 6/9-3-2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ακνζξάθεο. 

ηε ακνζξάθε ζήκεξα 9-3-2011 εκέξα Σεηάξηε  θαη ψξα 18.00 κ.κ. ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ακνζξάθεο ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξίζκ. 

1452/4-3-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

πκβνπιίνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 95, άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Ν.3463/2006) πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ (πίλαθα αλαθνηλψζεσλ) ηνπ Γήκνπ 

ακνζξάθεο θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο πκβνχινπο  γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΔΜΑ: 1
ο
  «Έγκριση προϋπολογισμού τοσ Γήμοσ αμοθράκης οικ. έτοσς 2011» 

Αριθμ. Απόυαση: 56 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν δεθαεπηά (17) ζπκβνχισλ                

 ήηαλ:              ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1. Γαιαηνχκνο Νηθφιανο- Γεκ.   χκβ.  1. Αδηαλφο Παλαγηψηεο    - Γεκ. χκβ.  

2. θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο-   »         »     2. Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο-   »      » 

3. Βίηζαο Αζαλάζηνο-             »         »     3. Παπάο Παλαγηψηεο-           »      »           

4. Γιήληαο Πέηξνο –                »         »     4. Κεραγηφγινπ ηπιηαλφο-    »     » 

5. Γηαξακάλεο Υξήζηνο –       »         »         (Γελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ 

6. Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο-»        »          λφκηκα) 

7. Κπιίκνο Νηθφιανο –            »         » 

8. (Μφξαιε)- Αλησλάθε Υξπζάλζε-» » 

9. Γηαλλέινπ Πνιχκληα –         »         » 

10. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο –»        » 

11. αξάληνο Κσλζηαληίλνο –     »        » 

12. Αηδαλφο Παλαγηψηεο-            »        » 

13. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο –          »        » 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Υαλφο Γεψξγηνο θαη ν ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ Καπεηαλίδνπ ηπιηαλή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

χκθσλα κε ηηο παξ.1-8 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010: 

«Γηα ην κεζνπξφζεζκν Πξνγξακκαηηζκφ ησλ Γήκσλ εθπνλείηαη πεληαεηέο 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη θαη' έηνο ζε εηήζην Πξφγξακκα 

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

Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ θαη επηζπλάπηεηαη, ζε απηφ, 

σο παξάξηεκα.  

 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. 

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. 

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. 

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. 

 

χκθσλα κε ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 267 ηνπ λ. 3852/10 γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή 

ηνπ Ν.3852/2010 νξίδνληαη ηα εμήο:  

«1. Οη δήκνη πνπ ζπληζηψληαη κε ηνλ παξφληα λφκν θαηαξηίδνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπο εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2011. 

2.ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ λένπ δήκνπ, εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά φιεο νη 

ππνρξεψζεηο θαη νη απαηηήζεηο ησλ ζπλελνχκελσλ δήκσλ ή θνηλνηήησλ. Μέρξη ηελ 

θαηάξηηζε θαη ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ λένπ δήκνπ θαη πάλησο φρη αξγφηεξα 

απφ ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία, νη πξνυπνινγηζκνί ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ πνπ 

ζπλελψλνληαη, εθηεινχληαη σο δσδεθαηεκφξηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2010. Μεηά 

ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο, δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη νπνηαδήπνηε δαπάλε κε 

βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ ζπλελνχκελσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, πιελ απηψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηηο απνδνρέο πξνζσπηθνχ θαη ηελ θαηαβνιή ησλ αληίζηνηρσλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ". 

 

χκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ άξζξν 9 Απνθ. ΤΠΔΑΗΓ 5694/3.2.2011 γηα ην έηνο 

2011, Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο απνηειεί ν νηθνλνκηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη ην 

Σερληθφ Πξφγξακκα  

 

Η εθηειεζηηθή Δπηηξνπή κε ηελ ππ’ αξηζ. 2/2011 απφθαζή ηεο εηζεγήζεθε ην 

πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαηά ηελ πεξηπη. δ’ ηνπ 

άξζξνπ 63 ηνπ Ν.3852/2010. 

 

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 ην 

νπνίν θαη ππέβαιιε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηελ ππ’ αξηζ. 3/2011   απφθαζή ηεο. 

 
χκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΚΤΑ νηθ. 3966/24.01.2011 (ΦΔΚ 

141/09.02.2011 ηεχρνο Β’)  

«3.Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ιακβάλνληαη ππ' 

φςε ηα δηαρεηξηζηηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη 

εηδηθφηεξα, γηα κελ ηα έζνδα ηα πνζά πνπ βεβαηψζεθαλ, γηα δε ηα έμνδα ηα πνζά πνπ 

έρνπλ εληαιζεί.» 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ζαο θαιψ λα ςεθίζνπκε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 

 



Σν Γ.. αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ 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,  

- ηελ ΚΤΑ νηθ. 3966/24.01.2011 (ΦΔΚ 141/09.02.2011 ηεχρνο Β’) 

- ην γεγνλφο φηη ζην Γήκν ακνζξάθεο δελ ππάξρνπλ Γεκνηηθέο Δλφηεηεο 

- ηελ Απνθ. ΤΠΔΑΗΓ 5694/3.2.2011 

- Σελ ππ’ αξηζ. 2/2011  απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία 

εηζεγήζεθε ην πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

- Σν ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ακνζξάθεο  ηνπ έηνπο  2011, φπσο 

ζπληάρζεθε κε ηελ αξηζ. 3/2011  Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

 

Καη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε φπνπ δηαηππψζεθαλ νη απφςεηο ησλ ζπκβνχισλ 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ 

 

Α. Φεθίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2011 φπσο εκθαλίδνληαη ζην 

επηζπλαπηφκελν θείκελν ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 

απφθαζεο θαη ν νπνίνο αλαθεθαιαησηηθά εκθαλίδεη: 

Α. ΕΣΟΔΑ 

ΣΑΚΣΙΚΑ  ΔΟΓΑ.…………………………………………..……...1.834.593,92 € 

ΔΚΣΑΚΣΑ  (ΠΛΗΝ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΧΝ)…………………..………..280.108,31  € 

ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΔΣΧΝ……………………………………..136.536,32 € 

ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΓΑΝΔΙΧΝ……………………………………………………...0,00 € 

ΔΙΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΙΧΘΔΝΣΑ ΚΑΣΑ  

ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΔΣΗ………………………………………………180.686,71€ 

ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΦ. ΦΟΡΔΧΝ ΣΡΙΣΧΝ…………12.000,00 € 

ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΥΡΗΗ.................510.769,34 € 

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΙ……………………………......762.054,48 € 

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ……………..……………………...3.716.766,08 € 

 Β. ΔΞΟΓΑ 

ΔΞΟΓΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΧΜΔ 

ΑΜΟΙΒΔ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ……………………………………….…1.155.564,46 € 

ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΡΔΣΧΝ………………..486.407,14 € 

ΛΟΙΠΑ ΓΔΝΙΚΑ ΔΞΟΓΑ………………………………………………93.293,74 € 

ΣΟΚΟΥΡΔΧΛΤΙΑ ΓΑΝΔΙΧΝ………………………………………..25.771,83 € 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ – ΑΝΑΛΧΔΙ ΤΛΙΚΧΝ……………………….…..277.207,90 € 

ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ ΔΙΟΓΗΜΑΣΧΝ Δ ΣΡΙΣΟΤ…………………..335.651,28 € 

ΠΛΗΡΧΜΔ ΓΙΑ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΔΣΧΝ……...156.915,25 € 

ΛΟΙΠΔ ΑΠΟΓΟΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ…………………………..37.000,00 € 

ΔΠΔΝΓΤΔΙ 

ΑΓΟΡΔ…………………………………………………………….…….8.468,90 € 

ΔΡΓΑ……………………………………………………………………253.304,71 € 

ΜΔΛΔΣΔ………………………………………………………………423.225,07 € 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ……………………………………….…0,00 € 

ΣΟΚΟΥΡΔΧΛΤΙΑ ΓΑΝΔΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ…………………….455,625,11 € 



ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ…………………………………………………………8.304,69 € 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ....................................................…3.716.776,08 € 
 

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

δηαχγεηα», πξέπεη λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν δηαθνξεηηθά δελ εθηειείηαη. 

 

ηελ παξνχζα απφθαζε κεηνςήθεζαλ έμη (6) δεκνηηθνί ζχκβνπινη σο εμήο: 

1. Μφξαιε- Αλησλάθε Υξπζάλζε γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

 Χο πξνο ηνπο ιφγνπο πνπ κεηνςήθεζε σο κέινο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο  

ζην ζέκα ¨Πεξί θαηαξηίζεσο πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2011¨ ήηνη: «Η 

οηθολοκηθή επηηροπή θαηαρηίδεη ηολ προϋποιογηζκό θαη δελ προζθοκίδεηαη ζε 

αυηήλ ζχέδηο προϋποιογηζκού κίζε ώρα πρηλ ηελ ζυλεδρίαζε ηου Δεκοηηθού 

Συκβουιίου κε ζέκα ηελ έγθρηζε ηου προϋποιογηζκού». 

 Χο πξνο ην γεγνλφο φηη ν ελ ιφγσ πξνυπνινγηζκφο δελ δίλεη αλαπηπμηαθή 

πξννπηηθή ζηνλ ηφπν 

 Χο πξνο ηηο ρακειέο πξνυπνινγηζζείζεο εηζπξάμεηο απφ κηζζψκαηα, ηέιε 

παξεπηδεκνχλησλ θαη επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ, παξαβάζεηο Κ.Ο.Κ., ηέιε 

ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ . 

 Χο πξνο ηελ πξνυπνινγηζζείζα παξαθξάηεζε απφ ην Γήκν ηεο 

ηνθνρξεσιπηηθήο δφζεο ηνπ δαλείνπ έηνπο 2010 απφ ην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ηεο Κνηλσθεινχο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο θαη 

ηελ αδπλακία εμφθιεζεο απφ ηελ ίδηα εθφζνλ είρε  θεξδνθνξία απφ ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ θάκπηλγθ. 

 Χο πξνο ηηο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο θαηαβνιήο εηζθνξψλ απφ ζπκκεηνρή 

ηνπ Γήκνπ ζε δίθηπα θαη ελψζεηο ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κε κνξθή κε 

θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο, ζε ζρέζε κε  ηα νθέιε κέρξη ζήκεξα ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ Γήκνπ ζε απηά. 

 Χο πξνο ηηο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο γηα ακνηβέο επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ 

θαη εηδηθνχ ζπλεξγάηε  

 Χο πξνο ην πξνυπνινγηδφκελν πφζν γηα εθπφλεζε κειεηψλ 

 Χο πξνο ηελ παξάβιεςε πξφβιεςεο δαπαλψλ γηα βειηίσζε παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο φπσο π.ρ.  πξνκήζεηα πδξνκέηξσλ κε 

ζχζηεκα  ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο κεηξήζεσλ  

 Χο ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε θάιπςεο ακνηβήο ζχκβαζεο έξγνπ κε 

δαζθάια θεξακηθήο εθφζνλ δελ ππάξρεη αληαπνδνηηθφηεηα, έζνδα πνπ λα 

απνξξένπλ απφ απηή ηε ζχκβαζε. 

2. Γηαλλέινπ Πνιχκληα γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ κεηνςήθεζε ε θα. Μφξαιε – 

Αλησλάθε  

3. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ κεηνςήθεζε ε θα. Μφξαιε 

– Αλησλάθε  



4. αξάληνο Κσλζηαληίλνο γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ κεηνςήθεζε ε θα. Μφξαιε – 

Αλησλάθε  

5. Αηδαλφο Παλαγηψηεο  

 Χο πξνο ην γεγνλφο φηη ν ελ ιφγσ πξνυπνινγηζκφο δελ δίλεη αλαπηπμηαθή 

πξννπηηθή ζηνλ ηφπν θαη δελ ζπλάδεη κε ην πξνεθινγηθφ πξφγξακκα ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ηνπ νπνίνπ ππήξμε ππνςήθηνο. 

 Χο πξνο ηηο ρακειέο πξνυπνινγηζζείζεο εηζπξάμεηο απφ κηζζψκαηα, ηέιε 

παξεπηδεκνχλησλ θαη επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ, παξαβάζεηο Κ.Ο.Κ., ηέιε 

ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη πξφηεηλε ηελ αλαδξνκή θαηαβνιή ησλ 

βεβαησζέλησλ πξναλαθεξφκελσλ εζφδσλ φρη πέξαλ ηνπ έηνπο 2010 δηφηη 

ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο νη επαγγεικαηίεο δελ  ζα κπνξέζνπλ λα 

αληαπνθξηζνχλ  

 Χο πξνο ηηο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο γηα ακνηβέο επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ, 

εηδηθνχ ζπλεξγάηε θαη ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ 

 Χο πξνο ην γεγνλφο φηη δελ πξνβιέπνληαη επαξθήο πηζηψζεηο γηα 

αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο, δξάζεηο θαη δνκέο θαζψο ε νηθνλνκηθή θξίζε 

απαηηεί επίζεζε, κνλφδξνκνο  είλαη ν πνιηηηζκφο, ε ελίζρπζε ηεο πξσηνγελνχο 

παξαγσγήο, ε πξνβνιή θαη ε δηαθήκηζε γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ γηα ην νηθ. έηνο 2011  δελ πξνβιέπνληαη δαπάλεο 

πξνβνιήο ηνπξηζκνχ, πνιηηηζκνχ, γηα άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

(ελίζρπζε κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, πνιπηέθλσλ, ΑΜΔΑ θ.ιπ.), νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε ηνπηθψλ ζπιιφγσλ θ.ά. 

6. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ κεηνςήθεζε ν θ. Αηδαλφο 

Παλαγηψηεο θαη σο πξνο ηο πξνυπνινγηδφκελν πνζφ γηα εθπφλεζε κειεηψλ ζε ζρέζε 

κε ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηδφκελνπ πνζνχ ησλ επελδχζεσλ θαη πξφηεηλε ηελ 

δεκηνπξγία ηζρπξνχ εηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ, δίθαηεο είζπξαμεο εζφδσλ θαη 

επαλεμέηαζε ηξφπνπ εθκεηάιιεπζεο ηνπ δεκνηηθνχ θάκπηλγθ γηα αχμεζε ησλ 

απνδφζεσλ. 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ: 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ                  Σα Μέιε            Ο Γξακκαηέαο 

      Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο                             (Τπνγξαθέο)  

 

 

 Ο Γήκαξρνο                      Αθξηβέο Απφζπαζκα 

       Υαλφο Γεψξγηνο                            Ο Γήκαξρνο 

 

     Υαλφο Γεψξγηνο  


