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ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Προϋπολογισµού Εσόδων-Εξόδων του ∆ήµου οικ. έτους 
2014, βάσει της αριθ. 141/2013  απόφασης-εισήγησης της Οικονοµικής 
Επιτροπής». 
  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε ειδική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
13.11.2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
15279/8-11-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 28/2013) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 195/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 16443/26-11-2013 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου και 
∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 13.11.2013 ειδικής 
Συνεδρίασης Νο. 29/2013 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΜΑΤΣΟΥΚΑ-
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 26 παρόντες 
και 7 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                          Κόντος Σταύρος 
Κότσιρας Παύλος                                                Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Παϊδας Αδαµάντιος                                             Βαλασσάς Βεργής 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Ματσουκά-Κουµαριανού Βασιλική 
Τάφας Ηλίας                                                        Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Κουτσάκης Μιχαήλ                                             Παπαλουκά Ευτυχία 
Παπανικολάου Νικόλαος                                   Χωρινός Ζαχαρίας 
Παπακώστας Γεώργιος                                       
Καραβίας Γεώργιος                                             
Χατζηδάκη Μαρία                                                
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος    
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                      
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
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Κοσµά Σταυρούλα 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
Πολίτης Σταύρος   
Γρετζελιάς Παντελής                                           
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική  
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή               
 
                           
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Αιµιλία 

Σταθούλια. 

 

• Στη Συνεδρίαση παρέστη επίσης, κληθείς βάσει των διατάξεων του άρθρου 69 

παρ. 3 του Ν. 3852/10, ο ∆/ντής Οικ. Υπηρεσιών κ. Ιορδάνης Λαρδής. 

 
Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε 

την έναρξη της σηµερινής ειδικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

2ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης του 

µοναδικού θέµατος της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

και την συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον 

εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε αυτό. 

2ο   ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής ειδικής Συνεδρίασης και 
µε βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 14915/31-10-2013 έγγραφο του Γραφείου Οικονοµικής 
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Επιτροπής του ∆ήµου και την υπ΄αρ. 141/2013 διαβιβασθείσα Απόφαση αυτής 
ανέφερε προς το Σώµα τα ακόλουθα::  
 
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 

             ΘΕΜΑ : ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Σας διαβιβάζουµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1α του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης») του αριθ. πρωτ. 37701/20-9-2013 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. και του 
αριθ. πρωτ. 378/20-9-2013 εγγράφου του Παρατηρητηρίου Οικ. Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. 
την αριθ. 141/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ληφθείσα κατά την 
Συνεδρίαση της 30/10/2013 που αφορά «Συµµόρφωση σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ επί του προϋπολογισµού εσόδων-
εξόδων του ∆ήµου οικ. έτους 2014, διαµόρφωση αυτού  και υποβολή του προς 
ψήφιση στο ∆ηµ. Συµβούλιο» και παρακαλούµε για τις δικές σας περαιτέρω 
ενέργειες. 

 
 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 26/2013 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 
Αριθ. Απόφασης : 141/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Συµµόρφωση σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ επί 
του προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων του ∆ήµου 
οικ. έτους 2014, διαµόρφωση αυτού  και υποβολή 
του προς ψήφιση στο ∆ηµ. Συµβούλιο». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 30 του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2013, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 14600/25/25-10-
2013 έγγραφη πρόσκληση (Ορθή Επανάληψη) του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου 
Καραβία, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, 
παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου 
µε βαθµό ∆΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1)Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος   3) 
Καβακοπούλου Αγανίκη 4)  Τάφας Ηλίας 5) Χατζηδάκη Μαρία 6) Κουτσάκης Μιχαήλ 
και 7) Παΐδας Αδαµάντιος, µέλη 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κόντος Σταύρος και 2) Πολίτης Σταύρος 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και 
εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 14598/25-10-2013 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών επί του θέµατος:  
 
ΘΕΜΑ: Συµµόρφωση σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παρατηρητηρίου επί του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου εσόδων - εξόδων 2014, διαµόρφωση  αυτού και 
υποβολή προς ψήφισή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
   Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 
167/2013), του άρθρου 159 του N. 3463/2006 (∆ηµοτικός & Κοινοτικός 
Κώδικας) «περί κατάρτισης, ψήφισης και δηµοσίευσης του προϋπολογισµού», όπως 
αυτές ισχύουν σήµερα, των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 
1 του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1-9 του άρθρου 266 και 1-2 του άρθρου 267 
του Ν. 3852/2010 (πρόγραµµα Καλλικράτης), τα οριζόµενα στην ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και 
Οικον. µε αριθ. 7028/3-2-3004 (περί καθορισµού του τύπου των προϋπολογισµών 
των δήµων), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθ. 30842/31-7-2013 ΚΥΑ (οδηγίες 
για την κατάρτιση του προϋπ/σµού 2014) και σε εφαρµογή αυτών συντάξαµε το 
σχέδιο του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού Εσόδων και Εξόδων, οικον. Έτους 2014.  
Κατά την σύνταξη του σχεδίου αυτού φροντίσαµε ώστε να περιληφθούν στο σκέλος 
των εσόδων, ποσά τα οποία προβλέπονται από την φορολογική νοµοθεσία (Νόµοι 
1080/80, 1144/84, 1828/89, 1900/90 και 2130/93) που διέπει τους ΟΤΑ, καθώς και 
όλες οι ισχύουσες και εγκεκριµένες µέχρι σήµερα αποφάσεις περί επιβολής των 
διαφόρων τελών  και στο σκέλος των Εξόδων να καταγραφούν οι δαπάνες εκείνες 
που έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για το ∆ήµο (υποχρεωτικές δαπάνες), εκείνες που 
αποσκοπούν στην εκτέλεση βασικών έργων στην περιοχή µας και τέλος οι πιστώσεις 
του προϋπολογισµού για άλλες δαπάνες. Τα έξοδα υπολογίστηκαν βάσει των εσόδων 
ώστε να πετύχουµε τον ισοσκελισµό του προϋπολογισµού του έτους 2014, χωρίς 
κανένα έλλειµµα. 
  Αφού συγκεντρώσαµε και αξιολογήσαµε τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου, 
σας θέσαµε υπόψη σχέδιο του συνταχθέντα προϋπολογισµού Eσόδων και Εξόδων 
του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος οικ. έτους 2014 και εµπεριστατωµένη 
εισηγητική έκθεση επ΄ αυτού που αιτιολογεί πλήρως τα κονδύλια των εσόδων και τις 
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πιστώσεις των δαπανών και από τα οποία φαίνεται ότι ο προϋπολογισµός αυτών 
βασίστηκε στα µέχρι τώρα οικονοµικά δεδοµένα του τρέχοντος οικονοµικού έτους, σε 
αυτά του προηγούµενου οικονοµικού έτους (2012) και στα κατά προσέγγιση 
υπολογιζόµενα να πραγµατοποιηθούν έσοδα του επόµενου οικ. έτους. Το εν λόγω 
σχέδιο του προϋπολογισµού οικ. έτους 2014 τέθηκε υπόψη σας εµπρόθεσµα 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και εγκρίθηκε από την Οικονοµική σας Επιτροπή στις 5 
Σεπτεµβρίου 2013 µε την αριθ. 92/2013 απόφασή σας και παρουσιάζει τακτικά 
έσοδα (0) 11.617.806,88 €, έκτακτα έσοδα (1) 4.234.299,39 €, έσοδα προηγούµενης 
χρήσης (2) 1.187.307,00 €,  έσοδα παρελθόντων ετών και από δάνεια (3)  
2,734.080,83, έσοδα από εισπράξεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων-επιστροφές εν γένει 
χρηµάτων (4) 2.668.000,00 € και  Χρηµατικό υπόλοιπο Ταµείου στις 31/12/2013 (5) 
1.023.685,25 €  (Πρόβλεψη Χρηµατικού Υπολοίπου σύµφωνα µε έγγραφο του 
Ταµείου) (Σύνολο εσόδων  23.465.179,35 € ).     
    Τα έξοδα αντίστοιχα έχουν ως εξής: Σύνολο εξόδων 23.430.129,24 € και 
αποθεµατικό κεφάλαιο 35.050,11 € (Σύνολο εξόδων  23.465.179,35 €).      
   
Σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις του άρθρου 77 του του ν.4172/2013 (Α’ 
167) η οικονοµική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεµβρίου µεριµνά για την 
ενσωµάτωση του σχεδίου του προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων 
που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου το Παρατηρητήριο 
Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του 
ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώµη του επ’ αυτού, µε βάση κριτήρια που 
καθορίζονται µε απόφασή του, µε σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και 
ισοσκελισµένων προϋπολογισµών. Με τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, 
προσδιορίζονται οι δήµοι που έχουν καταρτίσει µη ρεαλιστικά σχέδια 
προϋπολογισµών, έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισµών που 
παρασχέθηκαν µε την υπ΄αριθµ. 30842/31-7-2013 (Β’1896) Κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και δεν έχουν ενσωµατώσει το σχέδιο του 
προϋπολογισµού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Υπουργείου 
Εσωτερικών εντός της ανωτέρω προθεσµίας. Στη γνώµη περιλαµβάνονται και τα 
ποσά που η οικονοµική επιτροπή έκαστου δήµου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε 
επιµέρους κωδικούς ή οµάδες κωδικών αριθµών του σχεδίου του προϋπολογισµού, 
ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για 
την ανάλογη διαµόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισµού, το οποίο υποβάλλεται 
από την οικονοµική επιτροπή στο δηµοτικό συµβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το 
αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώµη 
του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από 
αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν 
στο σχέδιο του προϋπολογισµού.  
Εάν το σχέδιο προϋπολογισµού του δήµου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά 
παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο δηµοτικό συµβούλιο, το 
ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισµό έως την 
προθεσµία της επόµενης παραγράφου, µε βάση το τελευταίο διαµορφωµένο σχέδιο, 
λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου 
Εσωτερικών.  
Το δηµοτικό συµβούλιο, έως τη 15η Νοεµβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισµό 
και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 
4 του ν. 4111/2013, σε µία ειδική γι’ αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει 
τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για έλεγχο στην αρµόδια για 
την εποπτεία του δήµου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί 
µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2013. Κατά τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η 
συµµόρφωση του δήµου µε τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της 
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παραγράφου 1. Αν το σχέδιο του προϋπολογισµού και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο 
∆ράσης δεν καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 
6 του άρθρου 77 του ν.4172/2013 ή αν ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου δεν 
µεριµνήσει για να συγκληθεί το συµβούλιο έως τη 15η Νοεµβρίου, το συµβούλιο 
συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή µετά την ηµεροµηνία αυτή και ώρα 11 
π.µ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή 
τους. Σε περίπτωση που το δηµοτικό συµβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει 
τον προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, συνέρχεται 
αυτοδίκαια εκ νέου, την αµέσως επόµενη Κυριακή και ώρα 11 π.µ. στο συνήθη χώρο 
συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από 
αιτιολογηµένη εισήγηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και µη απόδοση 
µέρους ή του συνόλου της µηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήµου από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδοµάτων: 
α) για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωµάτωση του σχεδίου και του επικυρωµένου 
προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισµού προς έλεγχο 
στην αρµόδια, για την εποπτεία του δήµου, Αρχή και  
β) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισµού, κατά παρέκκλιση των 
οδηγιών της υπ’ αριθµ. 30842/31-7-2013 (Β’1896) Κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Εσωτερικών. 
 
    Με το αριθ. πρωτ. 378/20-9-2013 (αριθ. πρωτ. εισερχοµένου εγγράφου 13487/7-
10-2013) σχετικό έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ 
διατυπώθηκε η γνώµη του επί του σχεδίου του προϋπολογισµού του δήµου µας 
οικον. έτους 2014, το οποίο ενσωµατώθηκε από το δήµο στη βάση δεδοµένων που 
τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το σχέδιο αξιολογήθηκε µε γνώµονα κριτήρια 
που ταυτίζονται µε ορισµένες εκ των οδηγιών που παρασχέθηκαν µε την υπ΄ αριθµ. 
30842/31-7-2013 (Β’1896) Κ.Υ.Α, καθόσον θεωρήθηκε ότι οι οδηγίες αυτές 
συµβάλλουν στην κατάρτιση ρεαλιστικού προϋπολογισµού.  
   Από την αξιολόγηση προέκυψε ότι το σχέδιο του προϋπολογισµού του οικονοµικού 
έτους 2014 του ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ, ενσωµατώθηκε στην 
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών την εβδοµάδα 
2-6/9/13, συνεπώς ο δήµος τήρησε την προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 77 
παρ. 5 του ν.4172/2013 (5η Σεπτεµβρίου) και ότι σε συγκεκριµένους ΚΑΕ 
ενεγράφησαν ποσά κατά παρέκκλιση των οδηγιών της προαναφερθείσας ΚΥΑ και ως 
εκ τούτου υποδείχθηκαν οι προσαρµογές που είναι αναγκαίο να επέλθουν στους 
συγκεκριµένους ΚΑΕ, προκειµένου να επιτευχθεί η συµµόρφωση µε αυτή. ∆εδοµένης 
της υποχρέωσης κατάρτισης ισοσκελισµένου προϋπολογισµού είναι αυτονόητο ότι 
µειωτικές προσαρµογές στα έσοδα απαραίτητα θα πρέπει να συνοδεύονται µε 
ανάλογη µείωση στα ποσά εξόδων, ώστε να αποτρέπεται η κατάρτιση 
ελλειµµατικού προϋπολογισµού. 
     Τα κριτήρια που εφαρµόστηκαν κατά την αξιολόγηση του σχεδίου του 
προϋπολογισµού ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτός είναι ρεαλιστικός ταυτίζονται 
µε τις οδηγίες που δόθηκαν στην ανωτέρω Κ.Υ.Α αναφορικά µε  τα ανώτατα ποσά 
που δύναται να εγγραφούν σε συγκεκριµένες οµάδες εσόδων. Επιπλέον αξιολογήθηκε 
κατά πόσο ο προϋπολογισµός που καταρτίστηκε είναι ισοσκελισµένος µε γνώµονα το 
επίπεδο του συνόλου των εξόδων (µετά του αποθεµατικού) έναντι του συνόλου των 
εσόδων (µετά του χρηµατικού υπολοίπου). 
Το σχέδιο του προϋπολογισµού αξιολογήθηκε µε βάση στοιχεία που ενσωµατώθηκαν 
στη βάση δεδοµένων από το δήµο και σε κάθε περίπτωση η γνώµη του 
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Παρατηρητηρίου παρέχεται άπαξ και τυχόν διορθώσεις ή συµπληρώσεις στοιχείων 
µπορεί να περιλαµβάνονται στην αιτιολογική έκθεση που προβλέπεται στο 
ν.4172/2013, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι τηρούνται οι οδηγίες της 
προαναφερθείσας ΚΥΑ. 
Τα κριτήρια µε βάση τα οποία αξιολογήθηκε το σχέδιο του π/υ είναι τα ακόλουθα:  
     1. Ο π/υ του δήµου είναι ισοσκελισµένος, όταν το σύνολο των εσόδων (οµάδες 
0,1,2,3,4 και 5) είναι ίσο µε το σύνολο των δαπανών (οµάδες 6,7,8 και 9). Στην 
περίπτωση που το σύνολο των δαπανών υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων έως και 
500 ευρώ, ο π/υ θεωρείται ισοσκελισµένος 
    2. Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισµό για τα έσοδά από τους ΚΑΠ 
(ΚΑΕ 0611) είναι ίση µε  το ποσό που προκύπτει ως το γινόµενο της τακτικής 
µηνιαίας κατανοµής που αποδόθηκε στο δήµο πριν τη στιγµή της κατάρτισης του π/υ 
του επί δώδεκα, µειωµένο κατά 1,9%. Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το 
δήµο από την Υ.Α απόδοσης εσόδων από ΚΑΠ στους δήµους της Χώρας µε Α∆Α: 
ΒΛ9ΡΝ-ΚΥ7  
       3. Το ποσό που εγγράφεται για τις δαπάνες για την κάλυψη των λειτουργικών 
δαπανών των σχολείων (ΚΑΕ 0614) υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που 
προκύπτει ως το γινόµενο της τελευταίας τακτικής κατανοµής που αποδόθηκε στο 
δήµο πριν τη στιγµή κατάρτισης του προϋπόλογισµού του επί τέσσερα.  Ελήφθη 
υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήµο από την Υ.Α κατανοµής ποσού από τους 
ΚΑΠ σε όλους τους δήµους της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 
σχολείων τους κατά το έτος 2013 µε Α∆Α:ΒΛΩ8Ν-734. 
∆εδοµένου ότι το ποσό που αφορά τους σχολικούς τροχονόµους έχει συνυπολογιστεί 
στη συγκεκριµένη απόφαση κατανοµής που αφορά στα λειτουργικά των σχολείων, 
στο σχετικό µη κατηργηµένο ΚΑΕ 0615 είτε δεν θα πρέπει να έχει εγγραφεί ποσό είτε 
εάν έχει εγγραφεί, το άθροισµά του µε το ποσό του ΚΑΕ 0614, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που προκύπτει σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της 
παρούσης παραγράφου. 
      4. Οι πιστώσεις που εγγράφονται α) για την καταβολή των προνοιακών 
επιδοµάτων (ΚΑΕ 0621) καθώς και β) οι αντίστοιχες εγγραφές εξόδων (ΚΑΕ 674) 
είναι µειωµένες κατά 8,4% σε σχέση µε τα αντίστοιχα ποσά του οικονοµικού έτους 
2012. Εποµένως τα ποσά που εγγράφονται στους προαναφερθέντες ΚΑΕ πρέπει να 
αντιστοιχίζονται. 
 Τα ποσά που ελήφθησαν υπόψη για το δήµο προκύπτουν από τις Υ.Α επιχορήγησης 
δήµων από τους ΚΑΠ προς καταβολή προνοιακών επιδοµάτων στους κατά νόµο 
δικαιούχους µε τους Α∆Α: Β44ΝΝ-Ρ16, Β41ΛΝ-ΞΟΩ, Β4ΛΟΝ-Ν6Ρ, Β4ΛΟΝ-ΛΓΓ, 
Β4ΛΓΝ-ΗΛΜ, Β4ΛΓΝ-Ψ65, Β4ΛΥΝ-7Ψ1, Β4ΛΤΝ-Ι∆2, Β4ΛΜΝ-06Ω, Β4ΛΜΝ-ΧΡ6, 
Β4ΛΜΝ-ΜΡΣ, Β4Λ4Ν-ΧΜ6, Β4ΛΩΝ-Λ6Ψ, Β4ΓΠΝ-Α61, Β4ΤΝΝ-ΕΥΨ, Β45ΑΝ-Λ12, 
ΒΕΥΦΝ-2ΤΞ, ΒΟΝ2Ν-Λ36, ΒΟΖΦΝ-ΩΤΖ και Β4ΓΟΝ-310. 
       5. Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων 1311 ως ΚΑΠ 
επενδυτικών δαπανών των δήµων (πρώην ΣΑΤΑ) προκύπτει από το γινόµενο της 
τελευταίας µηνιαίας κατανοµής που αποδόθηκε στο δήµο πριν το χρόνο κατάρτισης 
του προϋπολογισµού του επί δώδεκα, µειωµένο αυτό κατά 53%. Ελήφθη υπόψη το 
ποσό που προκύπτει για το δήµο από την Υ.Α. κατανοµής πιστώσεων των ΚΑΠ των 
δήµων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων µε Α∆Α: ΒΛΩΕΝ-ΝΛΠ. 
Στην περίπτωση που στο σχέδιο του προϋπολογισµού έχουν εγγραφεί ποσά που 
διαφοροποιούνται µέχρι και κατά 50 ευρώ έναντι αυτών που προκύπτουν για το δήµο 
από τις Υ.Α που αναφέρονται στις παραγράφους 2. έως 5 έως,  το κριτήριο θεωρείται 
ότι πληρούται. 
       6. ∆εν έχει εγγραφεί ποσό στον ΚΑΕ 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση 
ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων». 
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       7. Το άθροισµα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την 
κατωτέρω αναφερόµενη ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. καθώς και η διαφορά των ποσών που 
εγγράφονται στην ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ. (ΚΑΕ 32) και στην οµάδα δαπανών 85 
«Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. 
εντός του οικονοµικού έτους» (ΚΑΕ 32 µείον ΚΑΕ 85) δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα 
ποσά που δύναται να εγγραφούν στον προϋπολογισµό του 2014 σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα  στο άρθρο 3, παρ. Β.1 και Β.2 της προαναφερθείσας  σχετικής ΚΥΑ. 
            
ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. : ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ KAE 01, 02,03,04,05,07,11,14,15,16,21,22 
ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ. : KAE32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά 
τα παρελθόντα έτη σε συνδυασµό µε εγγραφή στον ΚΑΕ 85 ««Προβλέψεις µη 
είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του 
οικονοµικού έτους» (ΚΑΕ 32 µείον ΚΑΕ 85)» 
Πέραν των στοιχείων του έτους 2012, για το παρόν κριτήριο ο δήµος έλαβε υπόψη 
του για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισµού του την περίοδο του έτους 
2013 που προκύπτει από το πεδίο της βάσης υπό τον τίτλο «Στοιχεία» και είναι η 
εξής: Σχ.Προϋπ. 2014, 7µηνο 2013  
Πίνακας 1.  
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
Π/Υ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

2-6/9/13 

Χρονική Σήµανση 20/9/2013 10:38:00 πµ 
Στοιχεία Σχ. Προϋπ. 2014, 7µηνο 2013 

  Τα στοιχεία που προκύπτουν από το σχέδιο του προϋπολογισµού που 
ενσωµατώθηκε στη βάση δεδοµένων, τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν 
σύµφωνα τα ανωτέρω κριτήρια, τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης που 
πραγµατοποίησε το Παρατηρητήριο καθώς και οι αναγκαίες προσαρµογές που 
ενδεχοµένως πρέπει να επέλθουν σε ορισµένες εγγραφές του σχεδίου του 
προϋπολογισµού από την οικονοµική επιτροπή του δήµου παρατίθενται στη 
συνέχεια. 
             
 
 
 
 
 
 
        
  Α. Ισοσκέλιση Προϋπολογισµού. 

ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆ΩΝ ΑΠΌ 
ΕΣΟ∆Α (Έξοδα  µείον Έσοδα) - Εάν 

προκύπτει τιµή ανώτερη των 500 ευρώ, ο 
Π/Υ θεωρείται µη ισοσκελισµένος και είναι 

αναγκαία η µείωση των εξόδων κατά το 
ποσό της αναγραφόµενης διαφοράς  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΤΟΥ 

Π/Υ 

0 ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟΣ Π/Υ 

 
                   Β. Κριτήριο 7 - Οµάδες Εσόδων Ι. και ΙΙ.  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7 – ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. 

(αρθ.3 παρ.Β.1 ΚΥΑ.30842/2013) 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ: ΠΟΣΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. 8.430.005 
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άρθρου 3, παρ.Β.1 της ΚΥΑ (€) 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΑ (€) 

8.313.210 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Ι. άρθρου 3, παρ.Β.1 της ΚΥΑ 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ) ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΑ (€) 

-116.795 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7 – ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ. 

αρθ.3 παρ.Β.2 ΚΥΑ.30842/31-7-2013 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ: ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ. άρθρου 3, 
παρ.Β.2 της ΚΥΑ (ΚΑΕ 32 µείον ΚΑΕ 85) (€) 

15.081 

ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 32 «ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α 
ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ» (€) 

2.734.081 

ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις µη 
είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 
βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του 
οικονοµικού έτους» (€) 

2.719.000 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ. 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΑ (ΚΑΕ 
32 µείον ΚΑΕ 85) (€) 

19.203 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΙΙ. άρθρου 3, παρ.Β.2 της ΚΥΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ) ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΥΑ (ΚΑΕ 32 
µείον ΚΑΕ 85) (€)  

0 

 
Γ. Κριτήρια 2 - 6 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 0611  «ΚΑΠ για την κάλυψη 
γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)»  (€) 

4.301.858 

ΚΑΕ 0611 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ(€) 

3.893.892 

KAE 0611 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΚΑΕ 0611 : ∆ΙΑΦΟΡΑ -ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό 
ΚΥΑ - Ποσό Σχεδίου Π/Υ) (€) 

-407.966  

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 0614 «ΚΑΠ για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και 
Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)» (€) 

338.354 

ΚΑΕ 0614 :  ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ  (€) 

350.232 

ΚΑΕ 0614 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 
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ΚΑΕ 0614 : ∆ΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό 
ΚΥΑ - Ποσό Σχεδίου Π/Υ) (€) 

11.878 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 0621 «Κάλυψη δαπάνης 
προνοιακών επιδοµάτων» (€) 

1.500 

ΚΑΕ 0621 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ(€) 

0 

ΚΑΕ 0621 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΚΑΕ 0621 : ∆ΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό 
ΚΥΑ - Ποσό Σχεδίου Π/Υ) (€) 

-1.500  

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 674 «Προνοιακά επιδόµατα» (€) 1.500 
ΚΑΕ 674 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ(€) 

0 

ΚΑΕ 674 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (θεωρείται 
µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η διαφορά 
υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΚΑΕ 674 : ∆ΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό 
ΚΥΑ - Ποσό Σχεδίου Π/Υ) (€) 

-1.500 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών 
δαπανών των δήµων» (€) 

237.861 

ΚΑΕ 1311 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ (Τελευταία Μηνιαία 
κατανοµή ΣΑΤΑ)*12*(1-53%) (€) 

201.461 

ΚΑΕ 1311 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

1311 ∆ΙΑΦΟΡΑ – ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό ΚΥΑ – 
Ποσό Σχεδίου Π/Υ) (€)  

-36.400  

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 1215 «Επιχορηγήσεις για 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών» 

0 

ΚΑΕ 1215 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΑΕ 
1215 = 0) 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΚΑΕ 1215 : ∆ΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (€) 

0  

 
Συνεπώς, ως ανωτέρω αναλυτικά εκτίθεται το Παρατηρητήριο έχει τη γνώµη ότι ο 
προϋπολογισµού σχέδιο του οποίου αξιολόγησε  
- ∆εν συµµορφώνεται στο σύνολό του µε τις οδηγίες που δόθηκαν µε τη (γ) σχετική 
ΚΥΑ και ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούµενης αξιολόγησης και ως εκ 
τούτου δεν είναι ρεαλιστικός. 
- Είναι ισοσκελισµένος. 
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Επιπλέον το Παρατηρητήριο έχει τη γνώµη ότι είναι απολύτως αναγκαία η 
προσαρµογή των εγγραφών του σχεδίου του προϋπολογισµού σύµφωνα µε 
τα προαναφερθέντα στοιχεία ώστε κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από την 
οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση να αποφευχθεί η αναποµπή του προϋπόλογισµού στο 
δηµοτικό συµβούλιο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 266 παρ.7 του ν.3852/10 και να 
διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του ελέγχου του (και η έγκριση του) µέχρι την 31η 
∆εκεµβρίου 2013. Επισηµαίνεται δε ότι αναπροσαρµογές στα έσοδα απαιτούν 
ανάλογες προσαρµογές στα έξοδα, ώστε να µην καθίσταται ελλειµµατικός ο 
προϋπολογισµός. 
Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη όλες τις προαναφερόµενες παρατηρήσεις, 
επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία που καταγράφονται στη γνώµη του Παρατηρητηρίου και 
λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα στις ανωτέρω σχετικές διατάξεις, παρακαλείται η 
οικονοµική επιτροπή όπως προβεί άµεσα σε ανάλογη διαµόρφωση του σχεδίου του 
προϋπολογισµού, προκειµένου να επέλθει συµµόρφωση µε τις σχετικές οδηγίες της 
υπ’ αριθµ. 30842/31-7-2013 (Β’1896) Κ.Υ.Α., υποβάλλοντας αυτό προς ψήφιση στο 
δηµοτικό συµβούλιο το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου, επισυνάπτοντας και 
τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, καθώς και αιτιολογική έκθεση στην οποία 
παρουσιάζονται οι προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισµού. 
Οι προσαρµογές λοιπόν που πρέπει να επέλθουν στο σχέδιο του προϋπολογισµού, 
όπως αυτό εγκρίθηκε µε την αριθ. 92/2013 προγενέστερη απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής και επί των παρατηρήσεων περί µη συµµόρφωσης µε την ΚΥΑ, έχουν ως 
στην κατωτέρω ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ εµφανίζονται: 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7 – ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. 
(αρθ.3 παρ.Β.1 ΚΥΑ.30842/2013) 

ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ: ΠΟΣΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. 
άρθρου 3, παρ.Β.1 της ΚΥΑ (€) 

8.430.005 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΑ (€) 

8.313.210 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Ι. άρθρου 3, παρ.Β.1 της ΚΥΑ 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ) ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΑ (€) 

-116.795 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ Μείωση εσόδων 
Μείωση Κ.Α. 0311.001 από 3.300.000,00 σε 
3.290.000,00 

-10.000,00 

Μείωση Κ.Α. 0441.001 από 490.000,00 σε 
450.000,00 

-40.000,00 

Μείωση Κ.Α. 1512.001 από 170.000,00 σε 
150.000,00 

-20.000,00 

Μείωση Κ.Α. 2119.001 από 325.000,00 σε 
278.200,00 

-46.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Ι: 

-116.800,00  

 Αυξοµείωση δαπανών 
Μείωση Κ.Α. 50.6011.001 από 85.867,20 σε 
46.367,20 

  -39.500,00 

Μείωση Κ.Α. 50.6051.001 από 11.155,50 σε  
5.155,50 

    -6.000,00 
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Μείωση Κ.Α. 80.8111.001 από 228.074,31 
σε 203.824,89 

  -24.249,42 

Αύξηση Κ.Α. 80.8113.001 από 181.103,88 
σε 253.937,50 

   72.833,62 

Αύξηση Κ.Α. 80.8116.001 από 278.365,18 
σε 317.933,59 

   39.568,41 

Μείωση Κ.Α. 80.8117.001 από 208.704,50 
σε 28.289,79 

-180.414,71 

Μείωση Κ.Α. 80.8122.001 από 101.581,90 
σε 97.276,90 

    -4.305,00 

Αύξηση Κ.Α. 90.9111.001 από 35.050,11 σε 
60.317,21 

   25.267,10 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΞΟ∆ΩΝ: -116.800,00  
 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 0611  «ΚΑΠ για την κάλυψη 
γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)»  (€) 

4.301.858 

ΚΑΕ 0611 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ(€) 

3.893.892 

KAE 0611 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΚΑΕ 0611 : ∆ΙΑΦΟΡΑ -ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό 
ΚΥΑ - Ποσό Σχεδίου Π/Υ) (€) 

-407.966  

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ  
Λανθασµένη εγγραφή ποσού 407.966,21 στον Κ.Α. 
0611.002 αντί του ορθού 0619.001 

Μείωση Κ.Α. 0611.001 από 407.966,21 σε 
0,00 έτσι ώστε το σύνολο στον ΚΑΕ 0611 
να προσαρµοστεί στο ορθό 3.893.891,66 

∆ηµιουργία Κ.Α. 0619.001 από 0,00 σε 407.966,21 
έτσι ώστε το εν λόγω ποσόν να εγγραφεί σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 0611: 3.893.891,66 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 0619:    407.966,21 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 0614 «ΚΑΠ για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και 
Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)» (€) 

338.354 

ΚΑΕ 0614 :  ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ  (€) 

350.232 

ΚΑΕ 0614 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΚΑΕ 0614 : ∆ΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό 
ΚΥΑ - Ποσό Σχεδίου Π/Υ) (€) 

11.878 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ  
Αύξηση Κ.Α. εσόδου 0614.001 από 338.354,20 σε 
350.232,00 λόγω του ότι συµπεριλαµβάνεται και η 
αποζηµίωση των σχολικών τροχονόµων. 

Αύξηση Κ.Α. δαπανών 00.6711.001 από 
338.354,20 σε 350.232,00 λόγω του ότι 
συµπεριλαµβάνεται και η αποζηµίωση των 
σχολικών τροχονόµων. 
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ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ ΕΣΟ∆ΩΝ 0614: 350.232,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ ΕΞΟ∆ΩΝ 00.6711: 350.232,00 

 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 0621 «Κάλυψη δαπάνης 
προνοιακών επιδοµάτων» (€) 

1.500 

ΚΑΕ 0621 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ(€) 

0 

ΚΑΕ 0621 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΚΑΕ 0621 : ∆ΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό 
ΚΥΑ - Ποσό Σχεδίου Π/Υ) (€) 

-1.500  

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ  
Μείωση Κ.Α. 0621.001 µέχρι 0621.015 από 100,00 
έκαστος σε 0,00 

-1.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 0621: 0,00 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 674 «Προνοιακά επιδόµατα» (€) 1.500 
ΚΑΕ 674 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ(€) 

0 

ΚΑΕ 674 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (θεωρείται 
µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η διαφορά 
υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΚΑΕ 674 : ∆ΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό 
ΚΥΑ - Ποσό Σχεδίου Π/Υ) (€) 

-1.500 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ  
Μείωση Κ.Α. 15.6741.001 µέχρι 15.6741.015 από 
100,00 έκαστος σε 0,00 

-1.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 15.674: 0,00 
 
 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών 
δαπανών των δήµων» (€) 

237.861 

ΚΑΕ 1311 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ (Τελευταία Μηνιαία 
κατανοµή ΣΑΤΑ)*12*(1-53%) (€) 

201.461 

ΚΑΕ 1311 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

1311 ∆ΙΑΦΟΡΑ – ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό ΚΥΑ – 
Ποσό Σχεδίου Π/Υ) (€)  

-36.400  

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ  
Στον Κ.Α. 1311.001 έχει εγγραφεί ορθώς ποσό 
201.460,80 €, ήτοι τελευταία Μηνιαία κατανοµή 
ΣΑΤΑ)*12*(1-53%) σύµφωνα µε το άθρο 3 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α της ΚΥΑ. 
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Στον Κ.Α. 1311.005 έχει εγγραφεί ποσό 36.400,00 
όσο το ποσό που αποδόθηκε στο δήµο το τρέχον 
έτος για πυροπροστασία, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. Α.6 του άρθρου 3 της ΚΥΑ, 
γεγονός που εν τέλει εµφανίζει το σύνολο του 
1311 ως µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ  

Για σωστή απεικόνιση του εσόδου 
διαγράφεται το εν λόγω ποσό των 
36.400,00 από τον Κ.Α. 1311 και 
εγγράφεται σε νέο Κ.Α. 1319.001 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 1311: 201.460,80 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 1319.001:   36.400,00 

  
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω επέρχεται πλήρης συµµόρφωση ως προς τη γνώµη του 
Παρατηρητηρίου επί του σχεδίου του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας οικ. έτους 
2014 και οι προαναφερόµενες προσαρµογές εµφανίζονται πλέον στο διαµορφωµένο 
σχέδιο της ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ του προϋπολογισµού το οποίο καλείται η Ο.Ε. να 
υποβάλλει προς ψήφισή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το αργότερο έως το 
τέλος Οκτωβρίου, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις και µε τα ως άνω 
εκτεθέντα οικονοµικά δεδοµένα, επισυνάπτοντας τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, το 
αριθ. πρωτ. 37701/20-9-2013 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών καθώς και την στο 
σκεπτικό της παρούσης διαµορφωµένη αιτιολογική έκθεση στην οποία 
παρουσιάζονται αναλυτικά οι προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του 
προϋπολογισµού και που εν τέλει παρουσιάζει: 
 
ΕΣΟ∆Α: 
Τακτικά έσοδα (0) 11.578.184,88 €, έκτακτα έσοδα (1) 4.214.299,39 €, έσοδα 
προηγούµενης χρήσης (2) 1.140.507,00 €,  έσοδα παρελθόντων ετών και από δάνεια 
(3) 2,734.080,83, έσοδα από εισπράξεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων-επιστροφές εν 
γένει χρηµάτων (4) 2.668.000,00 € και  Χρηµατικό υπόλοιπο Ταµείου στις 
31/12/2013 (5) 1.023.685,25 €  (Πρόβλεψη Χρηµατικού Υπολοίπου σύµφωνα µε 
έγγραφο του Ταµείου) (Σύνολο εσόδων  23.358.757,15 € ).   
ΕΞΟ∆Α:   
Σύνολο εξόδων 23.298.439,94 € και αποθεµατικό κεφάλαιο 60.317,21 € (Σύνολο 
εξόδων  23.358.757,15 €).      
 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών 
της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο 
αριθ. 26/2013 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την 
Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την αριθ. 92/2013 
προηγούµενη απόφαση Ο.Ε., το αριθ. πρωτ. 37701/20-9-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 
και το αριθ. πρωτ. 378/20-9-2013 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικ. Αυτοτέλειας 
Ο.Τ.Α., τις διατάξεις του άρθρου 159 του N. 3463/2006 (∆ηµοτικός & Κοινοτικός 
Κώδικας) «περί κατάρτισης, ψήφισης και δηµοσίευσης του προϋπολογισµού», όπως 
αυτές ισχύουν σήµερα, των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 
1α του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1-9 του άρθρου 266 και 1-2 του άρθρου 267 
του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»), τα οριζόµενα στην ΚΥΑ των ΥΠΕΣ 
και Οικον. µε αριθ. 7028/3-2-3004 (περί καθορισµού του τύπου των προϋπολογισµών 
των δήµων), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθ. 30842/31-7-2013 ΚΥΑ (οδηγίες 
για την κατάρτιση του προϋπ/σµού 2014), αυτές του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 
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(ΦΕΚ 167/2013), αυτές του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 και µελέτησε όλα τα 
έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 
 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία 

 
    Εγκρίνει την αιτιολογική έκθεση, ως κατωτέρω εκτίθεται, µε την οποία ο 
προϋπολογισµός του ∆ήµου οικ. έτους 2014 συµµορφώνεται µε τη γνώµη του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ. και διαµορφώνεται, 
σύµφωνα µε την συνηµµένη διαµορφωµένη εισηγητική έκθεση, και την υποβολή 
αυτών στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς ψήφισή τους µέχρι τις 15/11/2013 
επισυνάπτοντας την αριθ. πρωτ. 378/20-9-2013 γνώµη του Παρατηρητηρίου και το 
αριθ. πρωτ. 37701/20-9-2013 έγγραφο οδηγιών του Υπ. Εσωτερικών  

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7 – ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. 
(αρθ.3 παρ.Β.1 ΚΥΑ.30842/2013) 

ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ: ΠΟΣΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. 
άρθρου 3, παρ.Β.1 της ΚΥΑ (€) 

8.430.005 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΑ (€) 

8.313.210 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Ι. άρθρου 3, παρ.Β.1 της ΚΥΑ 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι. : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ) ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΑ (€) 

-116.795 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ Μείωση εσόδων 
Μείωση Κ.Α. 0311.001 από 3.300.000,00 σε 
3.290.000,00 

-10.000,00 

Μείωση Κ.Α. 0441.001 από 490.000,00 σε 
450.000,00 

-40.000,00 

Μείωση Κ.Α. 1512.001 από 170.000,00 σε 
150.000,00 

-20.000,00 

Μείωση Κ.Α. 2119.001 από 325.000,00 σε 
278.200,00 

-46.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Ι: 

-116.800,00  

 Αυξοµείωση δαπανών 
Μείωση Κ.Α. 50.6011.001 από 85.867,20 σε 
46.367,20 

  -39.500,00 

Μείωση Κ.Α. 50.6051.001 από 11.155,50 σε  
5.155,50 

    -6.000,00 

Μείωση Κ.Α. 80.8111.001 από 228.074,31 
σε 203.824,89 

  -24.249,42 

Αύξηση Κ.Α. 80.8113.001 από 181.103,88 
σε 253.937,50 

   72.833,62 

Αύξηση Κ.Α. 80.8116.001 από 278.365,18 
σε 317.933,59 

   39.568,41 

Μείωση Κ.Α. 80.8117.001 από 208.704,50 
σε 28.289,79 

-180.414,71 

Μείωση Κ.Α. 80.8122.001 από 101.581,90     -4.305,00 
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σε 97.276,90 
Αύξηση Κ.Α. 90.9111.001 από 35.050,11 σε 
60.317,21 

   25.267,10 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΞΟ∆ΩΝ: -116.800,00  
 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 0611  «ΚΑΠ για την κάλυψη 
γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)»  (€) 

4.301.858 

ΚΑΕ 0611 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ(€) 

3.893.892 

KAE 0611 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΚΑΕ 0611 : ∆ΙΑΦΟΡΑ -ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό 
ΚΥΑ - Ποσό Σχεδίου Π/Υ) (€) 

-407.966  

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ  
Λανθασµένη εγγραφή ποσού 407.966,21 στον Κ.Α. 
0611.002 αντί του ορθού 0619.001 

Μείωση Κ.Α. 0611.001 από 407.966,21 σε 
0,00 έτσι ώστε το σύνολο στον ΚΑΕ 0611 
να προσαρµοστεί στο ορθό 3.893.891,66 

∆ηµιουργία Κ.Α. 0619.001 από 0,00 σε 407.966,21 
έτσι ώστε το εν λόγω ποσόν να εγγραφεί σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 0611: 3.893.891,66 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 0619:    407.966,21 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 0614 «ΚΑΠ για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και 
Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)» (€) 

338.354 

ΚΑΕ 0614 :  ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ  (€) 

350.232 

ΚΑΕ 0614 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΚΑΕ 0614 : ∆ΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό 
ΚΥΑ - Ποσό Σχεδίου Π/Υ) (€) 

11.878 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ  
Αύξηση Κ.Α. εσόδου 0614.001 από 338.354,20 σε 
350.232,00 λόγω του ότι συµπεριλαµβάνεται και η 
αποζηµίωση των σχολικών τροχονόµων. 

Αύξηση Κ.Α. δαπανών 00.6711.001 από 
338.354,20 σε 350.232,00 λόγω του ότι 
συµπεριλαµβάνεται και η αποζηµίωση των 
σχολικών τροχονόµων. 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ ΕΣΟ∆ΩΝ 0614: 350.232,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ ΕΞΟ∆ΩΝ 00.6711: 350.232,00 

 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 0621 «Κάλυψη δαπάνης 
προνοιακών επιδοµάτων» (€) 

1.500 

ΚΑΕ 0621 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ(€) 

0 

ΚΑΕ 0621 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 
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(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 
ΚΑΕ 0621 : ∆ΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό 
ΚΥΑ - Ποσό Σχεδίου Π/Υ) (€) 

-1.500  

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ  
Μείωση Κ.Α. 0621.001 µέχρι 0621.015 από 100,00 
έκαστος σε 0,00 

-1.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 0621: 0,00 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 674 «Προνοιακά επιδόµατα» (€) 1.500 
ΚΑΕ 674 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ(€) 

0 

ΚΑΕ 674 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (θεωρείται 
µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η διαφορά 
υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

ΚΑΕ 674 : ∆ΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό 
ΚΥΑ - Ποσό Σχεδίου Π/Υ) (€) 

-1.500 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ  
Μείωση Κ.Α. 15.6741.001 µέχρι 15.6741.015 από 
100,00 έκαστος σε 0,00 

-1.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 15.674: 0,00 
 
 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 
ΣΧΕ∆ΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών 
δαπανών των δήµων» (€) 

237.861 

ΚΑΕ 1311 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ (Τελευταία Μηνιαία 
κατανοµή ΣΑΤΑ)*12*(1-53%) (€) 

201.461 

ΚΑΕ 1311 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(θεωρείται µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ εάν η 
διαφορά υπερβαίνει +/- €50) 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

1311 ∆ΙΑΦΟΡΑ – ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (Ποσό ΚΥΑ – 
Ποσό Σχεδίου Π/Υ) (€)  

-36.400  

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ  
Στον Κ.Α. 1311.001 έχει εγγραφεί ορθώς ποσό 
201.460,80 €, ήτοι τελευταία Μηνιαία κατανοµή 
ΣΑΤΑ)*12*(1-53%) σύµφωνα µε το άθρο 3 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α της ΚΥΑ. 

 

Στον Κ.Α. 1311.005 έχει εγγραφεί ποσό 36.400,00 
όσο το ποσό που αποδόθηκε στο δήµο το τρέχον 
έτος για πυροπροστασία, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. Α.6 του άρθρου 3 της ΚΥΑ, 
γεγονός που εν τέλει εµφανίζει το σύνολο του 
1311 ως µη συµµόρφωση µε την ΚΥΑ  

Για σωστή απεικόνιση του εσόδου 
διαγράφεται το εν λόγω ποσό των 
36.400,00 από τον Κ.Α. 1311 και 
εγγράφεται σε νέο Κ.Α. 1319.001 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 1311: 201.460,80 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 1319.001:   36.400,00 
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Κατόπιν των ανωτέρω ο προϋπολογισµός του ∆ήµου οικ. έτους 2014 διαµορφώνεται 
ως εξής : 
 
ΕΣΟ∆Α: 
Τακτικά έσοδα (0) 11.578.184,88 €, έκτακτα έσοδα (1) 4.214.299,39 €, έσοδα 
προηγούµενης χρήσης (2) 1.140.507,00 €,  έσοδα παρελθόντων ετών και από δάνεια 
(3) 2,734.080,83, έσοδα από εισπράξεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων-επιστροφές εν 
γένει χρηµάτων (4) 2.668.000,00 € και  Χρηµατικό υπόλοιπο Ταµείου στις 
31/12/2013 (5) 1.023.685,25 €  (Πρόβλεψη Χρηµατικού Υπολοίπου σύµφωνα µε 
έγγραφο του Ταµείου) (Σύνολο εσόδων  23.358.757,15 € ).   
ΕΞΟ∆Α:   
Σύνολο εξόδων 23.298.439,94 € και αποθεµατικό κεφάλαιο 60.317,21 € (Σύνολο 
εξόδων  23.358.757,15 €).      

 
• Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (µειοψήφισε) ο κ. Σ.Κοσκολέτος, ο 

οποίος απείχε από την ψηφοφορία, επιφυλασσόµενος να τοποθετηθεί µαζί µε 
τα υπόλοιπα µέλη της δηµοτικής  παράταξης κατά τη συζήτηση του θέµατος 
στη Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  141/2013 
 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
Ειδικότερα ειπώθηκαν τα εξής:  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μάλιστα. Κύριε Αντιδήµαρχε έχετε τον λόγο. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόµαστε σήµερα εδώ για να εγκρίνουµε 

το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης και τον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας για το 

επόµενο οικονοµικό έτος του 2014. Και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης και ο 

προϋπολογισµός είναι εφάµιλλα. Απλά από το Υπουργείο έχουµε την εντολή να είναι 

διακριτά γι' αυτό είναι διαφορετικές οι εισηγήσεις. 

Στον πίνακα του ετήσιου προγράµµατος αποτυπώνονται οι γενικές 

κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες του ∆ήµου µας για το τρέχον έτος και βασικές 

δράσεις και ενέργειες ανά ∆ιεύθυνση.  

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις αφαιρείται από το περιεχόµενο 

του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης το πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

δράσης και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης και καταργούνται οι πίνακες συνοπτικής 

αποτύπωσης αυτών, ενώ οι πίνακες στοχοθεσίας των οικονοµικών αποτελεσµάτων 
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των ΟΤΑ και των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου αντικαθίστανται από πίνακες 

που συνοψίζουν πλέον µόνο τον ετήσιο προϋπολογισµό. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Αντιδήµαρχε µου επιτρέπετε; Είναι εύκολο να µας πείτε τι 

παρατηρήσεις έχει κάνει το Παρατηρητήριο επί του προσχεδίου του προϋπολογισµού; 

Γιατί λίγο ως πολύ όλοι τον έχουν πάρει. 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Αυτό θέλω να τελειώσω. Όπως σας είπα αντικαθίσταται από τους 

πίνακες που συνοψίζουν πλέον µόνο το ετήσιο προϋπολογισµό και τη στοχοθεσία του 

φορέα αναφορικά µε την πορεία εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του οικονοµικού 

έτους. 

  Στον προϋπολογισµό απεικονίζεται µε σαφήνεια και ειλικρίνεια η 

σηµερινή οικονοµική κατάσταση τόσο η δική µας, όσο και της χώρας µας. Έγιναν 

όπως είπατε κ. Γρετζελιά κάποιες παρατηρήσεις, πέντε είναι όλες κι όλες και θα τις 

πούµε στη συνέχεια. 

Ο προϋπολογισµός του 2014 είναι στο ύψος των 23.350.000 € είναι 11 

εκ. µικρότερος από το 2013 και µόνο το νούµερο που έχει φτάσει ο προϋπολογισµός 

για το 2014 καταλαβαίνετε ότι είναι µόνο ό,τι υποχρεωτικές ανάγκες έχουµε: 

µισθοδοσίες. Συµµορφωθήκαµε µε τις παρατηρήσεις που έγιναν από το 

Παρατηρητήριο. 

 Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Έχω µια απορία. ∆ηλαδή το Παρατηρητήριο µας είπε τα 

34 να τα µειώσουµε σε 23 εκ.; 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Όχι κα Μαυράκη. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Αυτό ήθελα. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Σας λέω ότι µαζί µε τις Υπηρεσίες ο προϋπολογισµός έφτασε στα 23 

εκ. Από τον προϋπολογισµό του ’13 είναι 11 εκ. λιγότερα, αυτά τα 11 εκ. 

ανταποκρίνονται όπως σας είπα στα 4,5 εκ. των ληξιπρόθεσµων, των δανείων, άλλα 

4 εκ. είναι από τα έργα και φυσικά οι µειώσεις που έγιναν στις µισθοδοσίες γνωρίζετε 

ότι έφυγαν οι σχολικοί φύλακες, έφυγε η ∆ηµοτική Αστυνοµία κι άλλες περικοπές που 

έγιναν σε όλες τις Υπηρεσίες. 

Αγαπητοί συνάδελφοι νοµίζω ότι είναι ένας ειλικρινής προϋπολογισµός, 

είναι το εργαλείο για το ∆ήµο µας, οι εποχές είναι δύσκολες. Το 2014 θα τελειώσει µε 

µια καινούργια ∆ιοίκηση και νοµίζω ότι θα πρέπει να σταθούµε όλοι στο ύψος αυτών 

των περιστάσεων των συγκεκριµένων που είναι αυτή τη στιγµή η χώρα µας και η 
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πόλη η ίδια και όπως ψηφίσαµε το Τεχνικό µας Πρόγραµµα να προχωρήσουµε και 

στην ψήφιση του προϋπολογισµού. 

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τις Οικονοµικές 

Υπηρεσίες γιατί για να τον φτάσουµε σε αυτό το µέγεθος τον προϋπολογισµό, έγιναν 

πάρα πολύ µεγάλες προσπάθειες. Σας ευχαριστώ πολύ ό,τι ερωτήσεις θελήσετε είµαι 

στη διάθεσή σας. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κυρία Μαυράκη δεν είναι θέµα ποιος θα δικαιωθεί εδώ µέσα. Σας είπα 

πως έγιναν οι  µειώσεις, είναι συγκεκριµένα τα νούµερα. ∆ηλαδή τα 11 εκ. είναι 

συγκεκριµένα, δεν είναι ότι µειώσαµε όλες τις δαπάνες. 4,5 εκ. τα ληξιπρόθεσµα, 4 

εκ. τα έργα συν τους µισθούς, είναι αυτά τα 10 εκ. Ό,τι ερώτηση θέλετε είναι και ο 

∆ιευθυντής της Οικονοµικής Υπηρεσίας να διευκρινίσουµε και να πάµε προς ψήφιση 

του προϋπολογισµού. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούµε κ. Αντιδήµαρχε. Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε θέλω να ενηµερώσω το Σώµα πρώτα εγώ, στο Π.∆. 

το οποίο έχει ο ∆ήµος είναι και του Ενιαίου Φορέα και µετά να πάρει τον λόγο ο κ. 

Τοµπούλογλου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κύριε Κουτσάκη έγινε η εισήγηση από τον Αντιδήµαρχο. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: ∆εν παίρνω τον λόγο για να τοποθετηθώ, να ενηµερώσω θέλω τον 

λόγο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ κ. Κουτσάκη έχετε τον λόγο. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Το Παρατηρητήριο για τον Ενιαίο Φορέα 

έκανε τις εξής κρίσεις: είναι άκρος ρεαλιστικός και εντελώς επαρκής. Αυτό ήθελα να 

ενηµερώσω το Σώµα, γι' αυτό τον λόγο ζήτησα τον λόγο. Θα τοποθετηθώ στη 

συνέχεια. Απλώς λέω τι ακριβώς µας έχει στείλει το Παρατηρητήριο: ρεαλιστικός και 

επαρκής.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούµε κ. Κουτσάκη. Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 

Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης που έρχεται προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

ακριβώς αντικατοπτρίζει την ανεπάρκεια της ∆ιοίκησης που απέρχεται σε ένα 

εξάµηνο, που ο λαός θα δώσει µε την ψήφο του τη δυνατότητα να διοικηθεί ο ∆ήµος 

από τη ∆ηµοτική Αρχή που θα επιλέξει. 
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Η ανεπάρκεια αυτή φαίνεται σε όλο της το µεγαλείο: προχειρότητα, 

ανυπαρξία έργου, ανυπαρξία σχεδιασµού, ανυπαρξία προοπτικής. Είναι όπως κάποιοι 

συνάδελφοι προηγουµένως σε θέµα ανέφεραν, είναι πράγµατι προεκλογική περίοδος.  

Προεκλογική περίοδος όµως δεν σηµαίνει ότι κάνουµε τις τούµπες που 

νοµίζουµε ότι µπορούν να µας ωφελήσουν και να αρπάξουµε κανέναν υποψήφιο, 

όταν ο λαός µας έχει γυρίσει την πλάτη και απευθύνοµαι σε συγκεκριµένους 

συναδέλφους οι οποίοι νοµίζουν ότι µε τις τούµπες που κάνουν, µπορούν να κάνουν 

και συνδυασµό.  

Αυτά τα σχέδια θα τα ακυρώσει ο λαός σε έξι µήνες. Θα τα ακυρώσει 

το σύνολο του λαού, που περιµένει αυτή η ∆ιοίκηση να φύγει και αν θέλετε να µην 

τη θυµάται καν, γιατί δεν υπάρχει πραγµατικά όπως από την αρχή είχαµε πει 

χειρότερη ∆ιοίκηση. Είναι µια ∆ιοίκηση που δεν έχει σκοπό να λειτουργήσει για το 

∆ήµο, αλλά για τα συµφέροντα αυτών που την απαρτίζουν. Και δεν εννοώ οικονοµικά 

συµφέροντα, εννοώ συµφέροντα προσωπικής επιβολής και εξουσίας.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ο καθένας µας έχει τη δική του 

δυνατότητα έκφρασης γνώµης, τη δική του δυνατότητα να λέει αυτό που νοµίζει. 

Εµείς είµαστε τρία χρόνια συνεπείς στις αρχές µας και σε αυτά τα οποία πιστεύουµε 

ότι πρέπει να γίνουν. Πολλές φορές κατηγορηθήκαµε ότι µε την ψήφο µας δώσαµε 

τη δυνατότητα στη ∆ιοίκηση να πάρει ανάσα.  

Πράγµατι η αντιπολίτευση πολλές φορές ανέλαβε ευθύνες που δεν της 

ανήκαν. Ευθύνες ∆ιοίκησης. ∆εν µας ανήκει εµάς αυτή η ευθύνη. Εµείς είµαστε εδώ 

για όσο ο λαός µας έχει τάξει στην αντιπολίτευση για να κρίνουµε και να ελέγχουµε. 

Αυτός είναι ο δικός µας θεσµικός ρόλος.  

Όταν όµως υπάρχει ανυπαρξία ∆ιοίκησης, είµαστε υποχρεωµένοι να 

καλύψουµε το κενό όσο αυτό µας επιτρέπεται από το θεσµικό µας ρόλο τον 

ελεγκτικό και τον αντιπολιτευτικό. Έχω να πω για το συγκεκριµένο αυτό Πλαίσιο 

∆ράσης που έρχεται σήµερα είναι ένα πρόγραµµα το οποίο δεν θα υλοποιηθεί από 

την παρούσα ∆ηµοτική Αρχή για τον απλούστατο λόγο ότι στις 18 Μαΐου υπάρχουν 

δηµοτικές εκλογές, ούτε εξάµηνο δεν θα κλείσει δηλαδή. Πρόκειται για ένα 

πρόγραµµα αφ' ενός πρόχειρο και αφ' ετέρου σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να 

εφαρµοστεί στη διάρκεια του 2014. 

Νοµίζουµε ότι είναι χρέος µας απέναντι στον κόσµο που περιµένει 

αυτή η ∆ηµοτική Αρχή να φύγει, όχι µόνο να καταψηφίσουµε το πρόγραµµα, αλλά να 
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καταγγείλουµε και τον τρόπο ∆ιοίκησης που προηγουµένως κύριοι συνάδελφοι και 

δεν έριξα λάδι στη φωτιά δεν συνέχισα, τον αντιληφθήκατε όλοι. 

Πολλές φορές έχει καταγγελθεί από συναδέλφους της αντιπολίτευσης 

αλλά και της συµπολίτευσης, αλλά και της εσωτερικής αντιπολίτευσης, όποτε βέβαια 

υπάρχει εσωτερική αντιπολίτευση διότι όπως βλέπετε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι 

θα δουν πολλά τα µατάκια µας µέχρι τις 18 Μαΐου, όταν λοιπόν καταγγέλλεται αυτή η 

συµπεριφορά αυτών των διαδικασιών, δεν είναι δυνατό εµείς που ο λαός µας τίµησε 

ως τη µεγαλύτερη Παράταξη της αντιπολίτευσης, που ουσιαστικά µας ψήφισε το 

48,5% τη δεύτερη Κυριακή, να ανεχόµαστε αυτές τις συµπεριφορές. 

Η συγκεκριµένη διαδικασία ψήφισης του Ολοκληρωµένου Πλαισίου 

∆ράσης αφορά αυτούς που θέλουν να συνεχίσουν τη σηµερινή µιζέρια, το σηµερινό 

γκρίζο, τη σηµερινή ανυπαρξία της ∆ηµοτικής Αρχής που εµφανίζει το ανάστηµά της 

που είναι σκιά, ως ανάστηµα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούµε κ. Τοµπούλογλου. Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου αν ήµουν έξω σε πλατεία θα έλεγα συγχαρητήρια 

για τον προεκλογικό λόγο που βγάλατε. Εδώ, επειδή είναι ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 

δεν ταιριάζουν όλα αυτά και µας έχετε δείξει επί τρία χρόνια ότι το ποιόν της 

κουβέντας σας δεν ταιριάζει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, δεν µας είπατε τίποτε γιατί δεν 

ψηφίζετε τον προϋπολογισµό. 

  Εξάλλου εµείς τρία χρόνια, η γκρίζα για σας ∆ιοίκηση έχει συνηθίζει να 

µην ψηφίζετε προϋπολογισµό µέχρι και τον Απρίλιο. Άρα πάτε να καλυφθείτε ακόµη 

µια φορά ότι όχι απλώς δεν στηρίζετε τους δηµότες, αλλά είστε πιο γκρίζοι και από 

τους γκρίζους.  

  ∆ηµιουργείτε εντυπώσεις πάντα, σε όλο τον κόσµο, για όλα αυτά που 

γίνονται ότι φταίει η ∆ιοίκηση και εσείς είστε πρωτοστάτης και αυτή τη στιγµή 

έρχεστε απόψε πάλι να βγάλετε ένα προεκλογικό λόγο. Όταν θα έρθει η ώρα βγείτε 

στις πλατείες. Εδώ ας πείτε κάτι σοβαρό, ας σηκώσετε τα µανίκια να σταθείτε 

απέναντι στους δηµότες σοβαρά. ∆ιότι εµείς το έχουµε το κάνουµε τρία χρόνια µε 

ευθύνη και µε πολύ µεγάλο κόπο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία ∆ήµαρχε θα σας κρίνει ο  λαός 

θετικά, να κατέβετε λοιπόν και σας εύχοµαι καλή επιτυχία. Αν τολµάτε.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου δεν θα σας απαντήσετε. 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Τι να µου απαντήσετε; Θα σας 

απαντήσει ο λαός σε λίγο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κύριε Τοµπούλογλου παρακαλώ δεν κάνουµε διάλογο. Άλλος 

συνάδελφος;  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν θα απαντήσω στις κατινιές σας. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: «Κατίνα» είσαι και φαίνεσαι! Το 

κατινιές να το πεις εκεί που σηκώνει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ πολύ – παρακαλώ πολύ να λείπουν οι χαρακτηρισµοί. Η 

κα Γκούµα έχει τον λόγο. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατ' αρχήν να ρωτήσω το εξής: τώρα συζητάµε και για τα δυο 

θέµατα ταυτόχρονα εποµένως κάνουµε τοποθέτηση συνολικά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι αλληλένδετα, είναι ενιαία µπορείτε να κάνετε. Μία τοποθέτηση αν 

θέλετε. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Μια τοποθέτηση πρωτολογία; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως. Πρωτολογία έχετε, δεν έχετε δευτερολογία κα Γκούµα. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θα µιλήσει ο κ. Πολίτης τώρα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όπως θέλετε. 

ΣΤ. ΠΟΛΙΤΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι σε µια περίοδο που οι µισθοί συρρικνώνονται, 

η ανεργία διογκώνεται, η ευκαιριακή απασχόληση γενικεύεται, τη στιγµή που οι 

εργαζόµενοι ήδη έχουν χρεοκοπήσει και βρίσκονται σε απόλυτη εξαθλίωση, έρχεται η 

∆ιοίκηση του ∆ήµου µας και καταθέτει ένα προϋπολογισµό που έχει άµεση σχέση µε 

τον κρατικό προϋπολογισµό, όχι µόνο ως προς τις πηγές χρηµατοδότησης αλλά και 

των κατευθύνσεων που δίνει η κυβερνητική πολιτική για την επίτευξη των στόχων 

του Μνηµονίου. 

Η Κυβέρνηση φέρνει το επόµενο διάστηµα νέα µείωση κατά 500 εκ. 

ευρώ στη χρηµατοδότηση των ∆ήµων από τον κρατικό προϋπολογισµό. Θυµίζουµε, 

ότι την περίοδο 2010-2013 είχαν µείωση της χρηµατοδότησης προς τους ∆ήµους 

κατά 2 δις. Η παραπέρα µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης,  θα οδηγήσει σε 

ακόµη µεγαλύτερες περικοπές σε προσωπικό και έργα παραδείγµατος χάριν 

αντιπληµµυρικά, αντιπυρική προστασία, συντήρηση και ασφάλεια σχολείων και 

παιδικών σταθµών, υπηρεσιών και τα λοιπά. 
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Αυτό µακροπρόθεσµα οδηγεί στην αυτοτελή λειτουργία της τοπικής 

∆ιοίκησης και των Υπηρεσιών της, δηλαδή η λειτουργία µε ίδιους και όχι κρατικούς 

πόρους, που θα προέρχονται από το χαράτσωµα των δηµοτών, σε τοµείς όπως η 

υγεία, η πρόνοια, τα σχολεία και όποιες άλλες Υπηρεσίες. 

Επιβεβαιώνεται η καταγγελία µας … 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) … όταν πριν µίλαγε ο κ. 

Τοµπούλογλου και µας έβρισε, δεν λέγατε τίποτε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ποιος σας έβρισε κα Αγαγιώτου; 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Όταν είπε στην κα Μαυράκη «να χαίρεστε τους φίλους σας», δεν 

µιλήσατε κ. Κοπελούσο. Μόνο σε εµένα µιλάτε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Σας παρακαλώ κα Αγαγιώτου, µιλάει ο συνάδελφος. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Συνέχεια µου κάνετε παρατήρηση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Μιλάτε συνέχεια… 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ασχολήσου µε κανέναν άλλον! 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κύριε Πολίτη συνεχίστε. 

ΣΤ. ΠΟΛΙΤΗΣ: Κυρία Αγαγιώτου επιβεβαιώνετε την καταγγελία µας. Αυτά που κάνει 

η ∆ιοίκηση συνεχίζετε να τα κάνετε κι εσείς. Μπορώ να συνεχίσω; 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Συνεχίστε κ. Πολίτη. 

ΣΤ. ΠΟΛΙΤΗΣ: Βασικό στοιχείο µελέτης του προϋπολογισµού είναι η σχέση εσόδων 

αφ' ενός µεν από την κρατική χρηµατοδότηση και αφ' ετέρου από τους φόρους και 

τα τέλη που εισπράττει ο ∆ήµος στη συντριπτική τους πλειοψηφία από τα λαϊκά 

στρώµατα. 

Στον προϋπολογισµό αντικατοπτρίζεται η µείωση των µισθών των 

εργαζοµένων, οι απολύσεις των συµβασιούχων, οι προσλήψεις νέας γενιάς 

συµβασιούχων 5µηνων και τα λοιπά.  

Η "Λαϊκή Συσπείρωση" καλεί τη ∆ιοίκηση µαζί µε όλους τους 

εργαζόµενους να διεκδικήσουν όλα τα παρακρατηθέντα για τους ∆ήµους που 

ανέρχονται πάνω από 12 δις από τη δεκαετία του 2000. Για τους λόγους αυτούς εµείς 

θα καταψηφίσουµε τον προϋπολογισµό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούµε κ. Πολίτη. Κάποιος άλλος συνάδελφος; Η κα 

Μαυράκη έχει τον λόγο. 
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Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Κύριε Αντιπρόεδρε τώρα για το πλαίσιο δράσης µιλάµε ή 

για τον προϋπολογισµό; 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Είπαµε µαζί και τα δύο. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι επί του 

προϋπολογισµού του ’14 έχω να επισηµάνω τα εξής: 

1.  ∆ιαπίστωσα ότι στον προϋπολογισµό δεν έχει περιληφθεί το σχετικό ποσό της 

επιχορήγησης του άρθρου 27 του Νόµου 3756/2009 που παρακρατείται µε 

δόσεις για την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων, δηλαδή το 

δάνειο που έλαβε µε την υπ’ αριθµ. 1471/2013 απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών ποσού 4.400.000 € ο ∆ήµος µας. Εάν µου έχει διαφύγει, παρακαλώ 

να µου υποδειχθεί σε ποιο Κωδικό Αριθµό έχει περιληφθεί, εξάλλου είναι εδώ 

και ο κ. Λαρδής και θα ήθελα µια απάντηση. 

2.  Η απόφαση επιβολής των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού για 

τα έτη 2013 και ’14 Νο 182/4-11-2013 που από τη συνεδρίαση αυτή απουσίαζα, 

ελήφθη από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε ψήφους 11 υπέρ και 11 κατά 

υπερισχυούσης της ψήφου του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η 

απόφαση αυτή 182 όπως ανέφερα θα συνυποβληθεί στην αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση µαζί µε τον προϋπολογισµό ’14 όπως θα γίνει και µε όλες τις άλλες 

αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που επέβαλλαν όλα τα τέλη που 

εισπράττει ο ∆ήµος. Η απόφαση αυτή είναι παράνοµη σε δυο σκέλη.  

Πρώτον, στο σκέλος που αφορά τη µείωση ή απαλλαγή των ανταποδοτικών 

από συγκεκριµένες κατηγορίες δηµοτών ή µη, δηλαδή πολυτέκνων απόρων 

και τα λοιπά, διότι έπρεπε να ψηφιστεί µε αυξηµένη πλειοψηφία του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, δηλαδή 17 ψήφους σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 202 παρ. 3 του Νόµου 3463/2006. Τούτο δε συνέβη γιατί όπως 

ενηµερώθηκα από τους δηµοτικούς συµβούλους που µετείχαν στη 

συνεδρίαση, δεν ανέφερε στο τέλος ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

ότι αυτό το σκέλος της εισήγησης δεν ψηφίζεται γιατί δεν υπάρχει σήµερα 

στη συνεδρίαση αυξηµένη πλειοψηφία, άρα απορρίπτεται η πρόταση της 

∆ιοίκησης στο σκέλος αυτό. Έτσι ψηφίστηκε το θέµα επιβολής των 

ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού του ’13 και του ’14 όπως 

εισήχθη µε την ηµερήσια διάταξη.  
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Και δεύτερον, όπως προκύπτει και από την υπ’ αριθµ. 142/2013 απόφαση 

της Οικονοµικής Επιτροπής που εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την 

αναπροσαρµογή των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισµού 

των ετών ’13 και ’14 δεν έχει γίνει καµία αναφορά για την υποχρεωτική 

εισφορά υπέρ του Ενιαίου Συνδέσµου ∆ήµων και Κοινοτήτων που µείωσε η 

Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου κατά 116.982,85 € διότι την είχε εγγράψει 

αυξηµένη στον προϋπολογισµό κατά το ποσό αυτό. Τις 116.982,85 € τις 

περιέλαβε στον πίνακα µείωσης των δαπανών έτους ’13 συνολικού ποσού 

448.932,98 € και έτσι αφαιρέθηκαν οι 448.932,98 € από τα διογκωµένα 

έσοδα ώστε να γίνει ισοσκέλιση εσόδων – εξόδων. Όµως κύριοι συνάδελφοι 

το ποσό των 116.982 € ενώ το αφαίρεσε από τα έξοδα, δεν το αφαίρεσε 

από τα έσοδα παράλληλα, αφού είναι ανταποδοτικό το τέλος και έχει ληφθεί 

υπόψη και υπολογιστεί για τη λήψη της απόφασης. Αυτό αναφέρεται ρητά 

στο νόµο και στην υπ’ αριθµ. 47490/2012 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών 

και Οικονοµικών. 

3. Επειδή δεν γνωρίζω αν πράγµατι οι αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου τήρησαν επ’ 

ακριβώς τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου του Υπουργείου Εσωτερικών 

σχετικά µε τον προϋπολογισµό, επειδή γνωρίζω καλά πως λειτουργούν οι 

Υπηρεσίες του ∆ήµου –παρακαλώ να µε συγχωρήσουν αν τους αδικώ, αν και 

επανειληµµένα το έχουν αποδείξει,  

4.  Επειδή και στα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισµού διαπίστωσα 

κάποια απόκλιση µεταξύ εσόδων και εξόδων για το 2014,  

5.  Επειδή ο Κωδικός 80 των οφειλών παρελθόντων ετών όλο και αυξάνεται σε 

σχέση µε το ποσό του ’13 δηλαδή ανήλθε σε 6.856.338,88 € φέτος για τους 

λόγους αυτούς δεν ψηφίζω τον προϋπολογισµό του 2014 αλλά και το 

Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης, το οποίο είναι σχετικό. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούµε κα Μαυράκη. Θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος τον 

λόγο; Ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο. 

Α. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θα συµφωνήσω απόλυτα µε την κα 

Μαυράκη και επιπλέον έχω να κάνω µερικές επισηµάνσεις.  

Σελ. 3 από 11 «Τέλη διαφήµισης» γράφεται στον προϋπολογισµό ενώ 

υπάρχουν τα εµφανιζόµενα πλαίσια τα διαφηµιστικά στους δρόµους τα γνωρίζουµε 

όλοι, αλλά έσοδα 0. Πρώτη παρατήρηση. 
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∆εύτερη παρατήρηση. Σελ. 5 από 11 «Έσοδα από πρόγραµµα ΛΑΕΚ» 

είναι προγράµµατα που αφορούν τους εργαζόµενους, έχετε εισπράξει το ποσό 13.100 

€ δεν ξοδέψατε καθόλου για τους εργαζόµενους και το ξαναβάζετε.  

Στη σελ. 6 από 11 µιλάµε για το πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 0 έσοδα 

βάζετε 1 ευρώ υποτίθεται κάτι θα λάβετε και πάω στη συνέχεια πιο κάτω «Έσοδα 

από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις» βάζετε 1 ευρώ, είχατε 100 και γιατί κάνω 

την επισήµανση αυτή στα έξοδα δεν έχετε καθόλου. Ενώ από τον Απρίλιο έχετε τις 

σχετικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που πρέπει να επιστραφούν οι 

καταλογισµοί και δεν έχετε κάνει τίποτε µέχρι σήµερα. Από ό,τι βέβαια µε ενηµέρωσε 

ο κ. Λαρδής δεν ξέρω κατά πόσο στέκει αυτό αν είναι έτσι όπως µου είπε ότι 

διάφορες επιστροφές εσόδων. Αν είναι έτσι, µένω εκεί.  

Στη συνέχεια αυτό που είπα και στο Τεχνικό Πρόγραµµα το έχετε και 

στον προϋπολογισµό στη σελ. 11 από 41 σαν έξοδο «Σύµβαση παροχής υπηρεσιών 

υποστήριξης …» και τα λοιπά για το Οικοδοµικό Τετράγωνο 11 είχατε 22.271,78 € 

δεν έχετε πληρώσει τίποτε και το ξαναβάζετε πάλι µε την πάγια τακτική στα έξοδα. 

Αναφέρω και το άλλο κοµµάτι που είχα πει και στο Τεχνικό 

Πρόγραµµα έχετε άλλα ποσά στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον προϋπολογισµό έχετε 

1 ευρώ. Θεωρώ και επειδή δεν πήρα και απάντηση ότι το Τεχνικό Πρόγραµµα έπρεπε 

να βρίσκεται αυτούσιο µέσα στον προϋπολογισµό. ∆εν µπορεί να είναι άλλο το 

Τεχνικό Πρόγραµµα και άλλο ο προϋπολογισµός. 

Παρ' όλα αυτά όµως επειδή έχει περάσει η τριετία και χαίροµαι 

ειλικρινά ως προς το σκέλος το τελευταίο  που µετά από τρία χρόνια ξεκινήσατε την 

πρώτη χρονιά να κάνετε ένα προϋπολογισµό 45 εκ., 37 εκ., 34 εκ. και καταλήξατε 

µετά από τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου στα 23 εκ., ειλικρινά σε αυτό το 

κοµµάτι σας συγχαίρω µε βρίσκετε σύµφωνο, αλλά τα εσωτερικά τρικ µε κάνουν να 

µην ψηφίσω τον προϋπολογισµό. 

Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να συγχαρώ το ∆ιευθυντή των Οικονοµικών 

Υπηρεσιών που πραγµατικά κατέβαλλε κάθε προσπάθεια παρ' όλο που η ∆ιοίκηση 

εισήγαγε φαντάζοµαι µε δική της πρωτοβουλία αυτά τα λεγόµενα τρικ για δική της 

σκοπιµότητα. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούµε κ. Πλάτανε. Ο κ. Γρετζελιάς έχει τον λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Θα παρακαλέσω κ. Πρόεδρε ο κ. Λαρδής να έρθει λίγο στο βήµα 

να κάνω µια ερώτηση.  
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  Στο σκέλος των εσόδων «Μισθώµατα ακινήτων του ∆ήµου, µίσθωση 

ανθοπωλείου, κυλικείου, νεκροταφείου» και τα λοιπά, µπορείτε να µας κάνετε µια 

αναφορά σε ποια κατάσταση –γιατί βλέπω δίπλα 00 και βάζετε 1 ευρώ. Μπορείτε να 

µας κάνετε µια όσο το δυνατό λεπτοµερή αναφορά περί των µισθωµάτων από το 

κυλικείο, περί των οφειλών του κυλικείου και της εν γένει κατάστασης γύρω από 

αυτό το έσοδο; Για να σας κάνω µια δεύτερη ερώτηση µετά. 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Θέλετε να απαντήσω πρώτα σε αυτήν την ερώτηση; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ναι – ναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Να απαντήσει τώρα ή µήπως πρέπει να βάλετε τα ερωτήµατα; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όχι έχει σηµασία αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ορίστε κ. Λαρδή απαντήστε στο ερώτηµα του κ. Γρετζελιά. 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Καλησπέρα σας κατ' αρχήν. Όσον αφορά τον προϋπολογισµό του 2014 

εµφανίζουµε 1 ευρώ ενδεικτική πίστωση δηλαδή στα µισθώµατα γιατί δεν υπάρχει 

καµία ενεργή πλέον σύµβαση προς είσπραξη το 2014. Λήγουν οι συµβάσεις αρχές 

του 2014 και βάσει της σύµβασης πρέπει να εισπραχθούν τα τελευταία µισθώµατα 

εντός του ’13. Ως εκ τούτου δεν µπορούµε να εµφανίσουµε έσοδο το 2014. Αν 

προκύψει νέα µίσθωση σύµφωνα µε τις οδηγίες θα ενταχθεί το έσοδο µε 

αναµόρφωση. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Λαρδή ίσως δεν το έδωσα εγώ καλά. 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Το κατάλαβα το ερώτηµά σας. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν µιλάω για τον «Κένταυρο» … 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Το κατάλαβα το ερώτηµά σας, θα απαντήσω. ∆εν τελείωσα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Λαρδή, ξαναρωτάω: τι έσοδα κι αν είχαµε –προσέξτε τι σας 

ρωτάω- από τα µισθώµατα του κυλικείου του νεκροταφείου. 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Τα µισθώµατα του κυλικείου του νεκροταφείου και του ανθοπωλείου 

βάσει της σύµβασης πρέπει να εισπραχθούν όλα εντός του ’13 και τα τελευταία.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Πόσα εισπράξαµε; 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Έχουν βεβαιωθεί όλα … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Πόσα εισπράξαµε; 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Εικόνα δεν έχω αυτή τη στιγµή µπροστά µου, δεν έχω τον απολογιστικό 

πίνακα ό,τι έχουµε εισπράξει. Σας λέω έχουν βεβαιωθεί όλα … 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Λαρδή δεν σας ρωτάω για το περίπτερο της γειτονιάς, σας 

ρωτάω πολύ συγκεκριµένα και ξέρω τι ρωτάω, να ξέρετε. 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Ναι. Και σας είπα ότι δεν έχω αυτή τη στιγµή µπροστά µου στοιχεία. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ρωτάω όχι τι βεβαιώσατε, µετά θα σας ρωτήσω γι' αυτό. Ρωτάω τι 

µισθώµατα εισπράξαµε και µέχρι πότε, για να σας διευκολύναµε. Εισπράξαµε εις 

χρήµα, είτε σε επιταγή καλυµµένη, είτε σε ρευστό. 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: ∆εν έχω στοιχεία αυτή τη στιγµή να σας δώσω. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Έχουµε πολύ καιρό για να σας βοηθήσω; Γιατί δεν νοµίζω να µην 

θυµάστε. Έχουµε πάρα πολύ καιρό να εισπράξουµε; 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Βεβαίως και έχουµε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Πόσο καιρό δηλαδή; 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: ∆εν θυµάµαι τώρα πόσους µήνες είναι, αρκετό καιρό. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Τι ύψους περίπου; 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Μαζί µε τις προσαυξήσεις τα µισθώµατα κοντεύουν να φτάσουν σχεδόν 

στις 900.000 €. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: 900.000. Η ερώτηση που κάνω είναι η εξής τώρα: που, στον 

προϋπολογισµό είναι εγγεγραµµένη αυτή η οφειλή; 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Σας λέω ξανά αφορά έσοδο του 2013 όχι του ’14. Εδώ συζητάµε τον 

προϋπολογισµό του ’14. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Πρέπει να µπει στις οφειλές. 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Είναι βεβαιωµένο και θα µπει στα επαναβεβαιωµένα, όπως µπαίνουν όλα 

τα επαναβεβαιωµένα έσοδα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κυρία Μαυράκη σας παρακαλώ επιτρέψτε µου γιατί ξέρω 

οικονοµικά, έχω σπουδάσει. Ακούστε µε κ. Λαρδή, οι  900.000 € που λέτε προέκυψαν 

στο έτος ’14 ή έρχονται και από το ’12; 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Μπορεί να έρχονται και από το ’12 δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγµή. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Άρα αυτό που θα κάνετε για το ’13 στο ’14 ως οφειλές, στο ’12 

προς ’13 που είναι; 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Ό,τι είναι βεβαιωµένο µέχρι σήµερα στον προϋπολογισµό του ’14 

εµφανίζεται στις επαναβεβαιώσεις στην κατηγορία 3. Αν θα πάτε στη σελ. 9 από 11 

που έχουµε σύνολο 2.734.080,83 € είναι τα βεβαιωµένα πάσης φύσεως βεβαιώσεις 
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µέχρι 31/7. Ό,τι προκύψει µέχρι τέλος του χρόνου, θα επαναβεβαιωθεί µε 

αναµόρφωση στον προϋπολογισµό του ’14. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μάλιστα. Ρωτώ: γι' αυτές τις οφειλές έχουµε εγγυητικές επιστολές; 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Οι εγγυητικές επιστολές υπάρχουν σε κάθε σύµβαση στους φακέλους, 

υποθέτω. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μιλάω πολύ συγκεκριµένα και παρακαλώ προσέξτε την απάντηση. 

Έχουµε … 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Ακούστε να δείτε … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν σας ρωτάω για ένα περίπτερο, δεν µπορεί να αγνοείτε. 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Μα δεν είναι το θέµα του Συµβουλίου και δεν είµαι έτοιµος να 

απαντήσω.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν είναι θέµα του Συµβουλίου 900.000 €; 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Τον προϋπολογισµό του ’14 συζητάµε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εδώ ο άλλος έλεγε 1 ευρώ να γράψουµε για να ανοίξουµε Κωδικό. 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Εγώ δεν έχω στοιχεία αυτή τη στιγµή να σας δώσω, λυπάµαι. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Έχετε πλήρη άγνοια δηλαδή αν υπάρχουν εγγυητικές επιστολές ή 

µήπως έχουν χαθεί;  Σας λέω ξέρω πολύ περισσότερα. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Υπάρχουν εγγυητικές επιστολές … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Γιώργο σε παρακαλώ. Είστε ∆ιευθυντής των Οικονοµικών 

Υπηρεσιών… 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Είµαι απόλυτα γνώστης του θέµατος … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Άµα είστε λοιπόν πέστε µας. 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Και σας λέω ότι αυτή τη στιγµή δεν έχω τους φακέλους για να σας 

απαντήσω ολοκληρωµένα για όλα αυτά που µε ρωτάτε. Εγγυητικές επιστολές 

υπάρχουν στους φακέλους οι οποίες έχουν λήξει. Σας κάλυψε η απάντησή µου; Τι 

άλλο να σας πω. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Γιατί έχετε συγκεκριµένες ευθύνες αν έχουν λήξει και δεν έχουν 

ανανεωθεί. 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Αν υπάρχουν ευθύνες δικές µου, θα µου τις δώσουν κι εµένα. Οι 

εγγυητικές επιστολές αυτές όφειλαν να µπουν στους φακέλους των εν λόγω 

µισθωµάτων το 2009 και να λήγουν µετά τη λήξη του µίσθωσης. 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μπήκαν ή δεν µπήκαν; 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Μπήκαν και έληγαν σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, στις αρχές του 

2010. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Και έληξαν. 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Έληξαν το 2010, σας είπα.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Το ’10. Η Υπηρεσία δεν οφείλει να ζητήσει την ανανέωση αυτών; 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Έπρεπε να τη ζητήσει το 2010. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αυτό λέω το ’10. ∆εν ζητήθηκαν; 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Όχι βέβαια. Για να µην υπάρχουν στον φάκελο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ωραία. Στη συνέχεια η µίσθωση συνεχίζεται. 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Συνεχίζεται. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Τα µισθώµατα δεν καταβάλλονται αν κατάλαβα καλά για να 

φτάσουµε σε αυτό το ποσό, η Υπηρεσία υπό τη διεύθυνσή σας ζήτησε την 

ανανέωση; 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Η ανανέωση δεν µπορεί να γίνει πλέον … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Την αντικατάσταση, όπως θέλετε πέστε το. 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Η αντικατάσταση δεν µπορεί να γίνει πλέον, αλλά εµείς έχουµε κάνει 

ό,τι προβλέπεται από τη νοµοθεσία. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆ηλαδή φταίει ο µισθωτής; 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Φταίνε οι Υπηρεσίες. 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Φταίνε οι Υπηρεσίες το 2010 που δεν φρόντισαν να αντικαταστήσουν 

τις εγγυητικές επιστολές. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ενηµέρωσαν τον µισθωτή ότι … 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Εγώ κ. Γρετζελιά το διαπίστωσα φέτος, τώρα που προέκυψε το 

πρόβληµα της µη πληρωµής από το µισθωτή. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μάλιστα καλώς. 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Και έχουµε προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες για να διασφαλίσουµε 

τα έσοδα του ∆ήµου, ό,τι µπορούµε ως Υπηρεσία το έχουµε κάνει. Έχουµε 

βεβαιώσει, έχουµε προβεί σε αναγκαστικά µέτρα.  
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Τα µισθώµατα εµείς που οφείλουµε να καταβάλλουµε στο µισθωτή 

του χώρου εκεί, τα πληρώνουµε; Τις υποχρεώσεις µας εν πάση περιπτώσει αυτές που 

έχουµε σα ∆ήµος. Κάποιες υποχρεώσεις έχουµε κι εµείς. 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Έχουµε κι εµείς τις οποίες τις χρωστάµε γιατί δεν έχουν εγκριθεί κάποια 

εντάλµατα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Της τάξεως; 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: 200.000 € περίπου. 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Περίπου, τώρα δεν τα θυµάµαι ακριβώς. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Και δεν µπορέσατε να βρείτε λύση …; 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Συµψηφισµός δεν µπορεί να γίνει. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εγώ µιλάω για λύση, ξέρω τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Τη λύση µπορεί να τη δώσει µόνο το Ελεγκτικό συνέδριο ή να 

διεκδικήσει δικαστικώς ο προµηθευτής. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Γρετζελιά συγνώµη που επεµβαίνω. Μέχρι και το Μάρτη – 

Απρίλη του ’13 µισθώµατα έµπαιναν στο Ταµείο µας από το κυλικείο. Από τη στιγµή 

που σταµάτησαν να µπαίνουν τα µισθώµατα, ήρθαµε σε µια συζήτηση µε τον 

άνθρωπο και υπάρχουν τεράστια προβλήµατα στο νεκροταφείο οικονοµικά το 

καταλαβαίνετε,  πιστεύαµε ότι θα βρούµε τη λύση. Τελικά το θέµα είναι πιο µεγάλο 

από αυτό που λέµε τώρα εδώ και θα πρέπει να συζητηθεί σε κάποια άλλη 

συνεδρίαση. Αλλά δεν έχει να κάνει … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Καραβία ακούστε να δείτε … 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Γρετζελιά να τελειώσω; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ναι παρακαλώ. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: ∆εν έχει να κάνει µε το θέµα του προϋπολογισµού αυτό το  κοµµάτι 

αυτή τη στιγµή. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Έχει µπει στις οφειλές; 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κυρία Μαυράκη … 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Όταν µας χρωστάει κάποιος δεν µπαίνει στις οφειλές; Σας 

ρωτάω τέλος πάντων, καινούργιοι είστε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κυρία Μαυράκη σας παρακαλώ κάντε µου τη χάρη. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τα κάναµε όλα αυτά. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για τον προϋπολογισµό του ’14 να συζητήσουµε. Τώρα είναι άλλο 

πράγµα αυτό που λέτε. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Γνωρίζουµε ότι αν αύριο έρθει ο µισθωτής και πληρώσει; Μπορεί 

αύριο να λήξει το θέµα και να πληρώσει ο άνθρωπος. Το γνωρίζουµε αυτό; 

Καταλάβατε τι σας είπα; Μπορεί αύριο ή µέχρι τέλος του χρόνου να έρθει και να 

πληρώσει.  

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Λέµε αν … 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Μα εµείς όλες τις ενέργειες που έπρεπε να έχουµε κάνει, επειδή δεν 

έχει πληρώσει, τις έχουµε κάνει. Αλλά δεν έχει σχέση µε τον προϋπολογισµό του ’14 

αυτό.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν να προχωρήσουµε στον προϋπολογισµό του ’14. Κυρία 

∆ήµαρχε τι θέλετε; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ήθελα να πω ότι αυτό θεωρώ ότι δεν είναι θέµα απόψε του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει έγινε µια ενηµέρωση. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό το είπε και ο κ. Καραβίας. Νοµίζω ότι θα έρθουµε σε έκτακτο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, απόψε είναι ο προϋπολογισµός. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν ποιος έχει τον λόγο; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εγώ έχω τον λόγο ερώτηση έκανα, δεν έκανα τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην πλατειάζουµε κ. Γρετζελιά σας παρακαλώ. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Τώρα θα ξεκινήσω. Κύριοι συνάδελφοι εκπλήσσοµαι που ακούω 

«δεν είναι θέµα του προϋπολογισµού» ένα τέτοιο πράγµα ένα τέτοιο ύψος ποσού, το 

οποίο όσο ανεβαίνει µε τις προσαυξήσεις µου θυµίζει εκείνα τα 63 δις που λένε 

χρωστάνε στο δηµόσιο διάφοροι και δεν µπορεί να τα εισπράξει το κράτος διότι 

έρχεται σε δύσκολη θέση και ο µισθωτής που αν δεν µπορούσε να καταβάλλει το 

ποσό των 5-10 χιλιάδων πόσο είναι το µίσθωµα το µήνα και φτάνει σε αυτά τα ποσά 

τα δυσθεώρητα και µε τις προσαυξήσεις, πολλώ δε µάλλον δεν θα µπορεί να 

καταβάλλει και να εισπράξουµε τα οφειλόµενα ποσά. 

  Και εκπλήσσοµαι που δεν είναι θέµα του προϋπολογισµού, του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, θα έρθει σε ειδική συνεδρίαση που ήδη –και αντιλαµβάνεστε 

τι λέω κ. Λαρδή, διότι υπάρχουν ευθύνες και στο ∆ιευθυντή Οικονοµικής Υπηρεσίας, 
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πέρα από τις παραλείψεις, τις αµέλειες, τις άγνοιες των αιρετών διότι έχει οικονοµικά 

µεγέθη. Το αντιλαµβάνεστε και γι' αυτό συνήθως γίνοµαι κακός. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επί του θέµατος κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Συνεχίζω κ. Πρόεδρε. Κάποτε να αντιληφθούν κάποιοι ότι άλλο η 

κατά φύση και άλλο η παραφύση πολιτική. Είναι τελείως διαφορετικά. Και το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο όχι επειδή είµαστε στους τελευταίους πέντε – έξι µήνες πριν τις 

εκλογές, όταν θα µιλάει ο καθένας υπεύθυνα και µε επιχειρήµατα και ο άλλος δεν 

µπορεί να τον αντιµετωπίσει γιατί ο νους του δεν κατεβάζει, επικαλείται συνήθως 

«είναι προεκλογική περίοδος» και ούτω καθ’ εξής.  

Όταν πέρσι µιλάγαµε για το ύψος του προϋπολογισµού των 34 εκ. 

ευρώ και είχαµε φέρει συγκεκριµένο σχέδιο ότι πρέπει να πάει στα 23 εκ., έρχεστε 

φέτος όπως τόνισε και ο κ. Πλάτανος -άσχετα αν η πάπισα δεν έβγαλε πάπα χτες το 

βράδυ- που κάνει στροφή απόψε και κάποιοι άλλοι οψίµως που µέχρι τώρα 

συµφωνούσαν … 

Α. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εσείς παρακολουθούσατε τον καπνό κ. Γρετζελιά; Χαίροµαι πολύ 

που παρακολουθούσατε τον καπνό. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παρακαλώ – παρακαλώ δεν σας διέκοψα. Συνήθως τον καπνό τον 

παρακολουθεί ο λαός. 

Α. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Να περιµένετε λοιπόν. Να έχετε υποµονή να τον δείτε τον καπνό. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κανένα πρόβληµα. Εγώ δεν µίλησα για τον καπνό, µίλησα για τις 

κωλοτούµπες … 

Α. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κατάλαβα πολύ καλά κ. Γρετζελιά, συνεχίστε τις δικές σας 

κωλοτούµπες. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παρακαλώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ µην κάνετε διάλογο κ. Γραµµατέα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Είδατε όταν ακούτε επιχειρήµατα … 

Α. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Στο θέµα σας κ. Γρετζελιά, όχι στον Πλάτανο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά µην µπαίνετε σε απαντήσεις τώρα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε τους αντιλαµβάνοµαι γιατί όταν δεν έχουν 

επιχειρήµατα συνεχίζουν το ίδιο βιολί όπως οι αιώνιοι πολιτευτές.  

Α. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) Εσείς δεν αντιλαµβάνεται κανείς. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Πλάτανε σε κάθε λέξη θα απαντάτε;  Αφήστε να πέσει κάτι κάτω! 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Άκουσε Πλάτανε αφού µε προκαλείς. Ραντεβού την Κυριακή το 

βράδυ των εκλογών µία ώρα µετά το άνοιγµα, για να δεις τις απαντήσεις του λαού. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Περίµενέ το λοιπόν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ δεν έχει κανείς τον λόγο. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά ολοκληρώστε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Θα σταµατήσω κ. Πρόεδρε δεν χρειάζεται να ακούσετε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μπόβος έχει τον λόγο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι µαζευτήκαµε εδώ να συζητήσουµε τον 

προϋπολογισµό του ’14. Προέκυψε ένα θέµα µε το κυλικείο του νεκροταφείου µε τον 

ανθοστολισµό και µε τα λουλουδάδικα εκεί. Εµείς χρωστάνε για τον ανθοστολισµό 

καλώς ή κακώς κάποια λεφτά, χρωστάνε κι αυτοί για το λουλουδάδικο που έχει απ' 

έξω. Εκεί, όπως είπε ο κ. Γρετζελιάς νοµίζω, θα πρέπει και η ∆ικαιοσύνη ακόµη να 

επέµβει διότι καλώς ή κακώς δεν έχουν τηρηθεί κάποιες διαδικασίες από την εποχή 

του Αδαµόπουλου. 

Ας έρθουµε στο κυλικείο του νεκροταφείου. Όσοι θυµάστε, πήραµε 

µια απόφαση το ’10 επί εποχής προηγούµενης ∆ηµοτικής Αρχής να µειωθεί κατά 

20%. Ο επιχειρηµατίας πήγε στα ∆ικαστήρια. ∆υστυχώς όµως εκεί η υπόθεση χάθηκε 

και κερδήθηκε υπέρ του ∆ήµου. Και θα πω και τούτο: ο τότε ∆ήµαρχος ήθελε να 

βοηθήσει ή να τηρήσει την υπόσχεση της απόφασης, η δε Νοµική Υπηρεσία 

τεκµηριωµένα απέδειξε ότι δεν έχει υποστεί ζηµία και ταλανίζεται δεν ξέρω µέχρι και 

ακόµη σήµερα. 

Ο επιχειρηµατίας τότε πλήρωνε 19.200 ενώ έπρεπε να πληρώνει 

παραπάνω λεφτά, υπολόγιζε το 20% το οποίο το θεωρούσε σαν δικαίωµά του ότι 

έπρεπε να το κερδίσει αφού ήταν και η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

οµόφωνη. ∆υστυχώς όµως το Μάρτιο µήνα από ό,τι έχω πληροφορηθεί σταµάτησε 

να πληρώνει. Εγώ δεν θέλω να επεκταθώ στις εγγυητικές επιστολές, οι οποίες … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μπόβο συγνώµη, νοµίζω είµαστε εκτός θέµατος. Απαντάµε για 

το νεκροταφείο; 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Εγώ θέλω να σας καλύψω και είµαστε εκτός θέµατος; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μπόβο πρέπει να το επισηµάνω. Αυτός είναι ο ρόλος του 

Προέδρου. ∆ηλαδή το Προεδρείο τι να λέει; Να είστε εκτός θέµατος και να λέτε εσείς 

αυτό που θέλετε να πείτε; 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Ας έρθουµε λοιπόν στον προϋπολογισµό. 34 εκ. και τώρα έχουµε 23 

εκ. τα νούµερα κύριοι συνάδελφοι είναι αµείλικτα. Αυτό λένε, αυτό απεικονίζουν. 

Όµως όποιος έχει διαβάσει προσεκτικά και µελετήσει τον προϋπολογισµό, θα δει ότι 

τα 4.4469.103 που ήταν η επιχορήγηση για τους προµηθευτές δεν υπάρχει τώρα. Εάν 

πάµε πιο κάτω «Έσοδα από ανέγερση 2ου παραρτήµατος Κέντρου προσχολικής 

αγωγής» από 1.766 πήγε στο 1.100 µείον 666.000 €. Αν πάµε πιο κάτω στο 

2.767.500 που ήταν για το ’13 σήµερα είναι .1250.000 µείον 1.527.500 €.  

  Στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ υπήρχαν δυο κονδύλια για το ’13, 476.210 και 

489.926 € αυτά κάνουν 960.000 περίπου κύριοι συνάδελφοι ας µιλάµε τη γλώσσα της 

αλήθειας. Ο προϋπολογισµός αν βγάλεις αυτά τα κονδύλια, φτάνει στο σηµείο των 23 

εκ. όπως είναι σήµερα. Εποµένως δεν ήταν πλασµατικός ο τότε προϋπολογισµός, 

ούτε διογκωµένος και θέλω να λέµε την αλήθεια. 

  Κύριοι συνάδελφοι δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά αλλά θα το πω κ. 

Πρόεδρε θέλω µε τη συνείδησή µου να τα έχω καλά. Γι' αυτό καµιά φορά µένω 

µόνος µου για να τα έχω µε συνείδησή µου εντάξει. Βέβαια ο προϋπολογισµός αυτός 

έγινε µε στοιχεία 31/7/2013 εµείς πριν 10 µέρες µειώσαµε τα τέλη του νεκροταφείου 

κατά 30%. Θα µου πει η Υπηρεσία ότι θα γίνει αναµόρφωση το ’14 και θα φτάσουµε 

στο επιθυµητό αποτέλεσµα.  

  Θα πω κάτι κ. Πρόεδρε το οποίο µε ενδιαφέρει. Πριν πέντε – έξι µήνες 

ήρθε εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ένα θέµα για την διαγραφή του καταλογισµού του 

98 και επιστροφής χρηµάτων στη Χαλκηδόνα. Τότε το απέσυρε η ∆ιοίκηση και είπα 

«για ποιο λόγο» και σήµερα έρχοµαι και λέω: για ποιο λόγο. Κάποιος λάθος 

κατηύθυνε τη ∆ήµαρχο διότι ο χρόνος έχει περάσει και δεν µπορεί να κάνει κανένας 

έφεση παρ' ότι έχει παρθεί από την Οικονοµική Υπηρεσία απόφαση να µην 

προχωρήσουν. Σήµερα όµως που το συζητάµε, δεν µπορεί να γίνει τίποτε, έχει 

περάσει ο χρόνος και δεν µπορεί να κάνει έφεση. 

  Αυτό το κονδύλι είναι στον προϋπολογισµό, δεν έχει σηµασία αν είναι 

150.000 € έπρεπε να αφαιρεθεί, έπρεπε να είχε παρθεί απόφαση και να σταµατήσει ο 

καταλογισµός διότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει και στη Χαλκηδόνα να 

επιστραφούν. 
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  Εγώ δεν θέλω να συνεχίσω πιο κάτω διότι από ό,τι αντιλαµβάνοµαι θα 

υπάρξει κάποια δυσκολία και µπαίνουµε σε µια παρατεταµένη εκδικητική πορεία των 

εκλογών. Κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης και της συµπολίτευσης και της από 

εδώ πλευράς, η αντιπολίτευση δεν είναι ούτε παραπληροφόρηση ούτε λαϊκισµός, θα 

πρέπει να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων, θα πρέπει ο ∆ήµος να λειτουργήσει. 

  Το να µαζευτούµε εδώ αν δεν περάσει σήµερα, την Κυριακή 

µεσηµεριάτικα διότι έτσι λέει ο νόµος να ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό, εγώ το 

θεωρώ λάθος. ∆εν ξέρω ποιος θα έρθει, είπε ο κ. Τοµπούλογλου ότι δεν θα 

υλοποιηθεί από την παρούσα ∆ιοίκηση, κανένας µα κανένας δεν ξέρει. Το έχω πει και 

παλαιότερα ξέρετε πόσοι θεωρούσαν τον εαυτό του κραταιό και δυνατό και έπεσαν 

σα χάρτινοι πύργοι; Ας έρθει εκείνη η µέρα των εκλογών, ας αναλύσει ο καθένας τα 

προγράµµατά του και να δούµε που θα πάει.  

  Σας λέω τούτο: παρακάλεσα τους εφηµεριδάδες και τα blogs να 

αναρτήσουν τη διακήρυξη του Μπάµπη Μπόβου το ’90. Όχι όµως για να τη 

διαβάσετε, περισσότερο για το ήθος. ∆ιότι αν αρχίσουµε να αντιπαλευόµαστε ο ένας 

τον άλλον, αλίµονό µας. ∆εν µου αρέσει αυτό που είπε ούτε ο Χάρης, ούτε και η κα 

∆ήµαρχος, αλλά να φτάσουµε στο επίπεδο του αλληλοσεβασµού. Έχω απαίτηση να 

µε σεβαστείτε, όπως σας σέβοµαι κι εγώ, όχι όµως απαξιωτικά για τον καθένα.  

  Τρία χρόνια µέσα εδώ «ανύπαρκτοι», «ανήθικοι» ό,τι δεν φαντάζεστε, 

καθίστε βρε συνάδελφοι ούτε ανήθικος είµαι, ούτε ανεπαρκής είµαι, αλλά πάνω απ' 

όλα η πορεία µου έχει δείξει ένα ήθος. ∆εν µπορείτε να µας βάζετε εσείς συλλήβδην 

όλη τη ∆ιοίκηση. Και εµένα µου κακοφάνηκε και µε προβληµάτισε και ας θεωρήσετε 

ότι αυτό που είπε η κα ∆ήµαρχος … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μπόβο ολοκληρώστε σας παρακαλώ. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Ναι ολοκληρώνω. Και αυτό που είπε η κα ∆ήµαρχος ότι για τις 

χορηγίες ας το θεωρήσω γλωσσικό ολίσθηµα. ∆ιότι όταν κάποιος δώσει λεφτά κάπου,  

θα πρέπει να περάσει στα επίσηµα χαρτιά.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ. Κανταρέλης έχει τον λόγο. 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ξεκαθαρίζω από την αρχή ότι εµείς 

θα ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό και το ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσης. 

Θεωρούµε, το έχουµε ξαναπεί και σε άλλα Συµβούλια σε αντίστοιχες συνεδριάσεις και 

πέρσι εδώ, ότι ο ∆ήµος έχει και πρέπει να έχει συνέχεια. Βεβαίως θα τον ψηφίσουµε. 

Τον Σεπτέµβριο θα είναι κάποια ∆ιοίκηση άλλη ή τέλος πάντων όποια αποφασίσει ο 
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κόσµος να είναι, από εκεί και πέρα ο ∆ήµος θα πρέπει να έχει συνέχεια. ∆εν 

µπορούµε µε δική µας ευθύνη να αφήνουµε µε ασυνέχειες τη λειτουργία του ∆ήµου.  

  Όσον αφορά τη στάση µας στο προηγούµενο θέµα πιστέψτε µε ότι 

είναι κάποια ζητήµατα αρχής τα οποία τουλάχιστον έχουµε δείξει δείγµατα γραφής 

είναι πολύ σηµαντικά για µας.  

  Από εκεί και πέρα θα ήθελα να δώσω µια συµβουλή στους τοπικούς 

Σέρλοκ Χολµς που παρακολούθησαν τους καπνούς χτες το βράδυ και οτιδήποτε άλλο, 

αν θέλουν να έχουν οποιαδήποτε τύχη να ασχολούνται µε τα του οίκους τους και να 

µην κοιτάνε τι βλέπουν ή τι κάνουν οι άλλοι.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Νικολόπουλος έχει τον λόγο. 

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, µε το τεχνικό πρόγραµµα εκτός της 

Απαλοπούλου και κάτι δουλειές που είχαµε, δεν υπήρχε λόγος να µην το ψηφίσουµε. 

Η αποχή ήταν πολιτική στάση, γιατί ορισµένοι το παίζουν φωστήρες. 

  Μπορείτε να µας πείτε κ. Λαρδή από τα 34 εκ. που ήταν ο 

προϋπολογισµός πέρσι τι αφαιρέσατε και έφτασε στα 23 εκ.; ∆ιότι εάν το είχαµε 23 

και υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι τα ποσά αυτά που γράφατε, άρα ο προϋπολογισµός 

κατά τους φωστήρες έπρεπε να είναι γύρω στα 12 µε 13 εκ.  

  Εγώ θα ψηφίσω τον προϋπολογισµό και το Ολοκληρωµένο πρόγραµµα 

δράσης διότι από την ηµέρα που ανεξαρτητοποιήθηκα δεν κοίταξα σκοπιµότητες παρ' 

ότι έλεγαν πολλά και διάφορα ορισµένοι, διότι ήθελα πάντα τη λειτουργία του ∆ήµου. 

Και αυτό θέλω και τώρα. Αλλά αυτός που νοµίζει ότι τα ξέρει όλα -λέει η λαϊκή 

παροιµία- έχει πάψει προ πολλού να σκέφτεται. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Κοσµά έχει τον λόγο. 

ΣΤ. ΚΟΣΜΑ: Κύριοι συνάδελφοι δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι έχουµε δύσκολους 

καιρούς, απρόβλεπτους και αντικοινωνικούς. Πριν τοποθετηθώ θα ήθελα να ρωτήσω 

αν τα προνοιακά επιδόµατα συνεχίζουν να είναι αρµοδιότητα του ∆ήµου ή του ∆ήµου 

Αθηναίων. Από πού θα δίνονται και πως θα γίνεται αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θέλετε να σας απαντήσει τώρα; 

ΣΤ. ΚΟΣΜΑ: Ναι θέλω, για να συνεχίσω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ορίστε κ. Λαρδή. 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Προς το παρόν δεν είναι δική µας αρµοδιότητα. Εµείς το εντάξαµε µε 

ενδεικτική πίστωση στον προϋπολογισµό, παρά ταύτα το Παρατηρητήριο µας έβγαλε 
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και τα 100 € που είχαµε βάλει ως ενδεικτική πίστωση ίσως µελλοντικά πάρουµε την 

αρµοδιότητα να αυξήσουµε τους Κωδικούς, το Παρατηρητήριο µας έβγαλε και τα 100 

€ και µας είπε να το µηδενίσουµε. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Είναι µια από τις πέντε παρατηρήσεις που αλλάξαµε. 

ΣΤ. ΚΟΣΜΑ: Νοµίζω ότι την αρµοδιότητα την έχει ο ∆ήµος Αθηναίων. Θα πρέπει 

δηλαδή να στέλνουµε τον κόσµο να κάνει εκεί την αίτησή του και να δίνει τα 

δικαιολογητικά του εκεί; Κάποιος πρέπει να το ψάξει αυτό, έρχονται Χριστούγεννα.  

  Κύριοι συνάδελφοι, θα µπορούσα να µιλήσω κι εγώ για µειωµένη 

αποτελεσµατικότητα, για καθυστερήσεις, για µη βελτίωση της πορείας των 

εισπράξεων, καµία ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα απέφερε έσοδα στο ∆ήµο, 

ωστόσο έχουµε ένα προϋπολογισµό πράγµατι µειωµένο αλλά πιστεύω ότι είναι 

προσαρµοσµένος στις σηµερινές ανάγκες. Είναι ένας φτωχός προϋπολογισµός. 

  Ωστόσο έγινε σύµφωνα µε τις συµµορφώσεις του Παρατηρητηρίου. 

Έχουµε ασφυκτικές ηµεροµηνίες ότι πρέπει µέχρι τις 15 Νοεµβρίου δηλαδή την 

Κυριακή, να ψηφιστεί ο προϋπολογισµός. Πιστεύω κι εγώ ότι επειδή πρέπει να 

είµαστε  υπεύθυνοι απέναντι στο δηµότη και στο ∆ήµο και επειδή πρέπει να υπάρχει 

συνέχεια του αύριο της λειτουργίας του ∆ήµου, θα πρέπει να αφήσουµε κατά µέρος 

τον αντιπολιτευτικό λόγο των άκρων -γιατί κατανοώ µέχρι ένα σηµείο την 

αντιπολίτευση- και θα πρέπει να δούµε µε γνώµονα το συµφέρον του ∆ήµου και των 

πολιτών τι πρέπει να κάνουµε. 

Τι πρέπει να γίνει δηλαδή σήµερα; Πρέπει να περάσει ο 

προϋπολογισµός ναι ή όχι; Εγώ, παρ' όλες τις αντιρρήσεις µου για ορισµένα θέµατα 

θα πω ναι, ότι πρέπει. Πρέπει, γιατί πρέπει να λειτουργήσει ο ∆ήµος. Και επειδή 

ακριβώς υπάρχει µια ∆ιοίκηση που είναι προς το τέλος της, πιστεύω ότι πρέπει έστω 

αυτούς τους πέντε -  έξι µήνες να κάνει αυτά που µπορεί. Από το τέλµα, ας κάνει 

αυτά που µπορεί.  

Εγώ θα δώσω τη θετική µου ψήφο, αλλά θα ήθελα να επισηµάνω 

άλλη µια φορά ότι οι Υπηρεσίες πρέπει να ελέγχονται, δηλαδή οι υπάλληλοι πρέπει να 

ελέγχονται για τη δουλειά τους γιατί πιστεύω ότι γίνονται πολλές παρατυπίες που δεν 

τις παίρνετε είδηση και δεν θεωρώ οικονοµικά, θεωρώ πάνω στη λειτουργία και των 

τεχνικών έργων κι άλλα.  

Μια επίσκεψή µου που έγινε στην Τεχνική Υπηρεσία ρώτησα για 

κάποια θέµατα και είδα ότι πραγµατικά έπρεπε να είχαν προχωρήσει, έπρεπε να είχαν 
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διορθωθεί. Αυτό το λέω έτσι για να το έχετε υπόψη σας. Εγώ θα ψηφίσω τον 

προϋπολογισµό κ. Πρόεδρε µε το σκεπτικό που σας είπα. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Γκούµα έχει τον λόγο. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ευχαριστώ. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι τόσο ο τίτλος της 

εισήγησης για συµµόρφωση όσο και η παρουσίαση του εισηγητή εκ µέρους της 

∆ηµοτικής Αρχής, είναι αποκαλυπτικές από όποια οπτική γωνία κι αν δούµε την 

κατάσταση αν εξετάσουµε τα πράγµατα. Αποκαλύπτουν την πραγµατικότητα ότι η 

οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου είναι άθλια. 

Πάνω σε αυτό εµείς θέλουµε να βάλουµε τη δική µας οπτική γωνία 

ερµηνείας των γεγονότων. Αποτελεί είδηση των τελευταίων ηµερών ότι οι 

προϋπολογισµοί των ∆ήµων έπρεπε να συνταχθούν εντός αυστηρών µνηµονιακών 

πλαισίων, γι' αυτό ακριβώς υπήρξαν -πέρα από τον καλλικρατικό νόµο- η Οδηγία του 

Υπουργείου Εσωτερικών και το έγγραφο του Παρατηρητηρίου προς το ∆ήµο µας. 

Μόνο που πρέπει να γνωρίζουµε ότι η µείωση του νέου 

προϋπολογισµού του ∆ήµου µας, προβλέπει ούτως ή άλλως δραστικές περικοπές στις 

ήδη κουτσουρεµένες ανάγκες σε υπηρεσίες που κάλυπταν πλέον … 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι µην κάνετε µεταξύ σας διάλογο, 

σεβαστείτε τον οµιλητή. Κυρία Γκούµα συνεχίστε. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ήδη από το τεχνικό πρόγραµµα και από τον προϋπολογισµό είναι 

ξεκάθαρο ότι ήδη κουτσουρεµένα έργα και υπηρεσίες προ το λαό προς το πιο 

εξαθλιωµένο µάλλον κοµµάτι του λαού που µπορεί να καλύπτονταν µε τους 

προηγούµενους προϋπολογισµούς µε το προηγούµενο έργο της ∆ηµοτικής Αρχής, 

πλέον εκλείπουν παντελώς ούτως ή άλλως τα προγράµµατα πρόνοιας έχουν κοπεί µε 

το µαχαίρι εποµένως γνωρίζουµε ότι όλη αυτή η κατάσταση η οποία κατρακυλάει από 

την κεντρική εξουσία, από τον κεντρικό προϋπολογισµό προς τα Υπουργεία, την 

Περιφέρεια και µετά το ∆ήµο έχει ως αποτέλεσµα µια αντιλαϊκή πολιτική. 

  Και εδώ είναι το θέµα που πρέπει να εξετάσουµε τόσο εµείς ως 

∆ηµοτικό Συµβούλιο όσο και συνολικά ο λαός της Φιλαδέλφειας και της Χαλκηδόνας 

ιδιαίτερα στους προϋπολογισµούς µπορεί να βγάλει πολύ χρήσιµα συµπεράσµατα. 

Με βάση τι δηλαδή. Από τη µία ακούµε ότι είναι ειλικρινής ότι «είναι 

το καλύτερο που µπορούσαµε», ότι «έπρεπε να συµµορφωθούµε», ότι «αυτά λέει ο 
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νόµος τι κάνουµε, δεν µπορούµε διαφορετικά», από την άλλη ακούµε ότι χρειάζεται 

να αντεπιτεθούµε και τα λοιπά. Το θέµα ποιο είναι; Είναι καινούργια όλη αυτή η 

κατάσταση; ∆εν είναι. Έχουν ευθύνες; Ποιος έχει ευθύνες. Φταίει το Μνηµόνιο; ∆εν 

φταίει;  

Και όµως το νήµα άµα το πιάσουµε, ξετυλίγεται για περικοπές σε 

υπηρεσίες, κονδύλια και προσωπικό, για ελαστικές σχέσεις εργασίας στους 

εργαζόµενους στους ΟΤΑ στους ∆ήµους είναι ήδη ο νόµος του "Καλλικράτη" για τη 

διοικητική µεταρρύθµιση, ο οποίος ήδη προέβλεπε µηχανισµό εξυγίανσης, χωρίς να 

χρειάζεται ∆ΝΤ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά δεν 

πρέπει να τα ξεχνάµε. 

Εµείς θέλουµε να τονίσουµε ότι τόσο η ∆ηµοτική Αρχή όσο και οι 

Παρατάξεις που στηρίχθηκαν από Νέα ∆ηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ∆ΗΜΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ στις 

προηγούµενες εκλογές και οι κάθε λογής ανεξάρτητοι, ανεξαρτητοποιηµένοι και τα 

λοιπά το µόνο που δεν έχουν κάνει είναι να παραιτηθούν από αυτή τη συγκεκριµένη 

πολιτική, την οποία εφαρµόζουν στην οποία είναι συνένοχοι και η οποία ευθύνεται για 

τα προβλήµατα της λαϊκής οικογένειας.  

Αυτό είναι ακριβώς όλοι αυτοί που είναι απέναντι στα συµφέροντα των 

εργαζοµένων µέσα στους ∆ήµους και που όχι µόνο είναι απέναντί τους αλλά θέλουν 

να καθυποτάξουν και την αγωνιστική διάθεση. Γι' αυτό σπέρνουν την απογοήτευση 

και τη µοιρολατρία του «τι να κάνουµε, δεν µπορούµε να κάνουµε διαφορετικά, έτσι 

είναι το νόµοι». Γιατί αυτό είναι µοιρολατρία, αυτό είναι «κάτσε στα αυγά σου» ή 

«δες το δικαστικά, αλλά µέχρι να το δεις δικαστικά τι να κάνουµε τώρα δεν µπορούµε 

να το κάνουµε, πρέπει να εφαρµοστεί ο νόµος, αλλά µέσες – άκρες ό,τι και να κάνεις 

µην καταφύγεις ποτέ στο Κίνηµα σε συλλογική δράση». 

Αυτό που δείχνουν σήµερα όλες οι τοποθετήσεις –εκτός των δικών 

µας ευτυχώς- είναι ότι αποδέχεστε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία των ∆ήµων. Αυτό 

είναι το βασικό που πρέπει να κρατηθεί γιατί είναι το ίδιο ψέµα  που και η σηµερινή 

Κυβέρνηση και η προηγούµενη βάζει ότι οι θυσίες του λαού είναι απαραίτητες και 

γίνονται για το χρέος. Πράγµα που είναι τροµερό ψέµα και τροµερό δίληµµα. 

Τελειώνοντας θέλω να θυµίσω ότι το ΠΑΣΟΚ, η προηγούµενη 

Κυβέρνηση βρήκε το θάρρος µετά την τρόικα, βρήκε µια χαρά το θάρρος να κατέβει 

στις εκλογές και επιπλέον η Νέα ∆ηµοκρατία βρήκε το θάρρος ή το θράσος να 

κατέβει στις εκλογές ως αντιµνηµονιακή και να έρθει µετά και να εφαρµόσει τα 
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πάντα. Γιατί «σωτήρες» δεν έχουµε µόνο στον αθλητισµό, τον αθλητισµό υπέρ των 

επιχειρηµατικών συµφερόντων αθλητισµό, αλλά έχουµε και στην πολιτική, την υπέρ 

των µονοπωλίων πολιτική. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούµε κα Γκούµα, βλέπετε δεν σας διέκοψε κανείς και σας 

ακούσαµε µε προσοχή. Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος πριν µπούµε στις 

δευτερολογίες; Όχι. Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι σκόπιµα 

στην πρωτολογία µου δεν αναφέρθηκα καθόλου στον προϋπολογισµό, αναφέρθηκα 

µόνο στο Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα δράσης γιατί ήθελα να µορφώσω άποψη από 

τις τοποθετήσεις των συναδέλφων δηµοτικών συµβούλων. Πρέπει να σας πω τα 

εξής:  για ποιο λόγο δεν θα ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό.  

  Πρώτον και κύριο όσον αφορά τα έσοδα. Στα έσοδα υπάρχει 

σηµαντικότατη υστέρηση. Έσοδα από µισθώµατα ακινήτων, µίσθωση ανθοπωλείου 

έµπροσθεν κεντρικής  πύλης 1 ευρώ. Όσον αφορά τα µισθώµατα του τουριστικού 

περιπτέρου «Κένταυρος» 1 ευρώ προϋπολογιζόµενο. Όσον αφορά τα µισθώµατα των 

κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων, 0 ευρώ. Μισθώµατα 

κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων ο Κωδικός 0115002 100 

ευρώ. Όσον αφορά τα έσοδα υπάρχει µια σηµαντικότατη υστέρηση, δεν αναφέρεται 

καν το Ηρώδειο, δεν υπάρχει το Ηρώδειο ως ∆ηµοτικό κατάστηµα, δεν υπάρχει ως 

έσοδο. 

∆ηλαδή αυτός ο προϋπολογισµός τι µας λέει; Ότι βρήκαµε κάποια 

έσοδα από τις προηγούµενες ∆ιοικήσεις των ∆ήµων Νέας Χαλκηδόνας και Νέας 

Φιλαδέλφειας και καταφέραµε να το πάµε εκεί που δεν πάει παρακάτω. Έσοδα 

απαράδεκτα χαµηλά. 

Επειδή έγινε και µια µεγάλη συζήτηση για το κυλικείο του 

νεκροταφείου και για το ανθοπωλείο, θέλω να σας ενηµερώσω κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι ότι στις 29/10 κατέθεσα έγγραφο προς την κα ∆ήµαρχο και τον 

Αντιδήµαρχο Οικονοµικών που τους ζητώ πλήρη στοιχεία για το θέµα των 

µισθωµάτων του δηµοτικού κυλικείου και του δηµοτικού ανθοπωλείο.  

Όταν πάρω τα στοιχεία αυτά µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία του 

ενός µηνός, εµείς θα επανέλθουµε και θα κάνουµε τα νόµιµα. ∆εν έχω να πω τίποτε 

άλλο. Αυτά που άκουσα, είναι σαν να µην τα άκουσα. Μας ενδιαφέρει η τήρηση της 

ΑΔΑ: ΒΛ13ΩΗΓ-ΤΧ4



 44 

νοµιµότητας και φυσικά εάν υπάρχουν ευθύνες, σε όποιον υπάρχουν ευθύνες, πρέπει 

να καταλογιστούν. Έτσι  νοµίζω λειτουργούν οι νόµοι και η δηµοκρατία. 

Όσον αφορά κυρίες και κύριοι συνάδελφοι αυτό καθαυτό τον 

προϋπολογισµό, πολύ απλά πήραµε µια απόφαση οµόφωνη πριν από δυο 

συνεδριάσεις. Μειώσαµε τα τέλη νεκροταφείου κατά 30%. Αυτό δεν απεικονίζεται 

στον προϋπολογισµό που φέρνετε να ψηφίσουµε. Άρα ποιον κοροϊδεύουµε; 

Κοροϊδεύουµε τον λαό; Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο;  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πήρε µια απόφαση την οποία την έκανε 

πρόταση µάλιστα ο κ. Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εκπροσωπώντας τη 

∆ιοίκηση υποθέτω, ή την έκανε προσωπικά. Η µείωση του 30% των τελών του 

νεκροταφείου που οµόφωνα ψήφισε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, δεν απεικονίζεται. 

Απεικονίζεται λάθος, για να µην το πω διαφορετικά, και παράτυπα έσοδο, το οποίο 

δεν θα έρθει στο ∆ήµο. Εκτός εάν τυχόν κοροϊδεύουµε. ∆εν ξέρω ποιον όµως. 

Όσον αφορά αυτό καθαυτό τον προϋπολογισµό. Ο προϋπολογισµός 

φέτος ανέρχεται σε 23 εκ. 358.757,15 € έσοδα και έξοδα. Περσινός προϋπολογισµός 

34.347.037,33 € µόνο και µόνο αυτό, το είπαν κι άλλοι συνάδελφοι, αποδεικνύει το 

ότι θα έπρεπε ο ∆ήµος από µόνος του να περιορίσει τα ποσά του προϋπολογισµού.  

Πως το κάνει φέτος; Υπό τη δαµόκλειο σπάθη του Παρατηρητηρίου 

και επειδή εγώ δεν µασάω τα λόγια µου και ο καθένας θα πρέπει να παίρνει θέση, 

εγώ θεωρώ –και εκεί ταυτίζοµαι µε ανθρώπους που δεν έχω την ίδια πολιτική άποψη-  

ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι διεκδικητική και θα πρέπει να εξαντλεί όλα 

τα νόµιµα µέσα, ώστε ο ∆ήµος να µην συρρικνώνεται.  

Θα αντιπαρέλθω αυτό που είπε η κα ∆ήµαρχος, η οποία προφανώς δεν 

γνωρίζει το θέµα και δεν γνωρίζει ότι σύµφωνα µε τους νόµους του κράτους η 

οποιαδήποτε δωρεά γίνεται προς οποιοδήποτε Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

πρέπει να γίνεται αποδεκτή από το Νοµικό Πρόσωπο και εν προκειµένω από την 

Οικονοµική Επιτροπή από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

∆εν είναι λοιπόν το αµπέλι µου το Νοσοκοµείο Παίδων εµένα ή ο 

∆ήµος της κας ∆ηµάρχου, υπάρχουν όργανα που πρέπει να αποδεχτούν την όποια 

δωρεά γίνεται, να αποφασιστεί η σκοπιµότητα της αποδοχής της δωρεάς και εν 

συνεχεία βεβαίως εάν γίνει αυτό, να γίνουν όλες οι νόµιµες διαδικασίες. 

Αντιπαρέρχοµαι λοιπόν το θέµα αυτό, προφανώς δεν το γνωρίζει. 
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Από εκεί και πέρα όµως αυτό που ελέχθη προηγουµένως και δεν πήρα 

τον λόγο τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή για να µην ρίξω λάδι στη φωτιά, ήταν µια 

ενέργεια που ακριβώς αποδεικνύει το πώς συµπεριφέρεται η ∆ηµοτική Αρχή, την 

οποία εµείς επιµένουµε να χαρακτηρίζουµε ως µια ∆ηµοτική Αρχή η οποία δεν αξίζει 

στην πόλη. Και δεν το λέω εγώ αυτό το λέει ο κόσµος. 

Όσον αφορά κυρίες και κύριοι συνάδελφοι την προεκλογική περίοδο 

εµείς θα επιδιώξουµε να είναι µια προεκλογική περίοδος ήρεµη και µε επιχειρήµατα. 

∆εν θα επιτρέψουµε όµως ούτε να παραποιηθούν στοιχεία, ούτε να λεχθούν 

ανακρίβειες, ούτε να γίνουν πράγµατα στο βωµό της προεκλογικής περιόδου που θα 

περάσουµε από εδώ και πέρα. 

Να πω και κάτι άλλο. Από όποιο µετερίζι, από οποιαδήποτε θέση µας 

τάξει ο λαός στις επόµενες δηµοτικές εκλογές εµείς θα είµαστε αµείλικτοι για την 

τήρηση του νόµου, προς πάσα κατεύθυνση πρώτα απ' όλα προς τους εαυτούς µας.  

Και φυσικά δεν θα ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό γιατί πολύ ωραία τα 

λέει η κα Κοσµά, παλιά συνάδελφος την εκτιµώ ιδιαίτερα, αλλά κα Κοσµά η ψήφιση 

του προϋπολογισµού κατά την ταπεινή µου γνώµη σηµαίνει ότι επιτρέπουµε σε αυτή 

την απαράδεκτη ∆ηµοτική Αρχή, να συνεχίζει ένα έργο, το οποίο δεν αξίζει στην πόλη 

την οποία έχετε υπηρετήσει τόσα χρόνια µε πολύ µεγάλη αγάπη και συνέπεια. Σας 

ευχαριστώ. 

ΣΤ. ΚΟΣΜΑ: Να απαντήσω; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν νοµίζω ότι υπάρχει κάποιο προσωπικό. 

ΣΤ. ΚΟΣΜΑ: Όχι δεν είναι προσωπικό, απλά αν ακούγατε καλά αυτά που είπα κ. 

Τοµπούλογλου, θα έπρεπε να σταθείτε στο ότι δεν µπορεί να κλείσει ο ∆ήµος και να 

µην λειτουργήσει για έξι µήνες.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ µην µπαίνουµε σε διάλογο. Κύριε Αντιδήµαρχε έχετε τον 

λόγο. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκαν πάρα πολλά ειλικρινά µιλάω θα 

µπορούσα να πω κι εγώ ακόµη περισσότερα. ∆εν θα το κάνω όµως γιατί έχουµε 

ταλαιπωρηθεί εδώ και τρεις µέρες συνεχόµενα, µόνο γι' αυτό τον λόγο όχι για κανένα 

άλλο λόγο. Όχι γιατί φοβάµαι µήπως αλλάξει κάποιος συνάδελφος τη γνώµη του, 

όποια κι αν είναι αυτή, γιατί ο προϋπολογισµός δεν αφορά εµένα µόνο. Αφορά τη 

∆ιοίκηση και όλους τους συναδέλφους. 
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  Απλά δυο πράγµατα. Και ο περσινός προϋπολογισµός σας το είπα και 

σας το ξαναλέω ήταν ειλικρινής και αποδεικνύεται αυτό. Η διαφορά των 10 εκ. σας 

είπα επανειληµµένα είναι τρία συγκεκριµένα πράγµατα και θα τα ξαναπώ: είναι η 

επιχορήγηση, είναι τα έργα και είναι και η µισθοδοσία και φυσικά κάποιες µικρές 

περικοπές από όλες τις Υπηρεσίες. Αυτά είναι τα 11 εκ. η διαφορά µας. Άρα και ο 

περσινός προϋπολογισµός ήταν ειλικρινής, όπως είναι και ο φετινός. 

  Ο προϋπολογισµός έχει γίνει ένας έλεγχος και µας έγιναν πέντε 

παρατηρήσεις. Αυτές οι πέντε παρατηρήσεις που η µία από αυτές ήταν αυτή που 

ανέφερε και η κα Κοσµά για τα επιδόµατα, διορθώθηκαν. Πέρασε από την Οικονοµική 

Επιτροπή και νοµίζω ότι αν µε το καλό περάσει και από εδώ, θα έχουµε 

προϋπολογισµό µέσα στις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες. Θυµάστε πέρσι πόσο 

ταλαιπωρηθήκαµε όλοι µας, φέτος εάν µε το καλό περάσει, θα έχουµε 

προϋπολογισµό.  

  Κλείνοντας είναι η τελευταία φορά που περνάµε προϋπολογισµό µε 

αυτή τη ∆ιοίκηση και µε εµένα Αντιδήµαρχο, ειλικρινά σας µιλάω θα ήθελα να 

ευχηθώ σε όλους να µην αντιµετωπίσει κανείς σας αυτά που αντιµετωπίσαµε εµείς 

αυτή την τριετία. Ειλικρινά σας το εύχοµαι. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Γραµµατέα το θέµα σε ψηφοφορία. 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα σε 
ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος ως εισάγεται µε βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 
14915/31-10-2013 έγγραφο του Γραφείου Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου και την 
υπ΄αρ. 141/2013 διαβιβασθείσα Απόφαση αυτής και τις τροποποιήσεις µε τις οποίες 
εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου έτους 2014 (σχετ. η αριθ. 193/2013 
απόφαση ∆.Σ.),  τροποποιήσεις που δεν αλλάζουν το Σύνολο Εσόδων και το Σύνολο 
Εξόδων του προϋπολογισµού. 
 
  

• Υπέρ του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Χ.Μπόβος, Π.Κότσιρας, Α.Παΐδας, Α.Καβακοπούλου, Η.Τάφας, Μ.Κουτσάκης, 
Ν.Παπανικολάου, Γ.Παπακώστας, Γ.Καραβίας, Μ.Χατζηδάκη, Σ.Κοσµά, 
∆.Κανταρέλης, Φ.Νικολόπουλος και Π.Λαζαρίδης (σύνολο 14). 

 
• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 

Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι.Τοµπούλογλου, Σ.Γραµµένος, 
Σ.Κοσκολέτος , Χ.Κοπελούσος Ε.Πλάτανος, ∆.Ε.Γκούµα, Σ.Πολίτης, 
Χ.∆ηµακόπουλος και Π.Φίλου-Μαυράκη (σύνολο 10). 
 

• Λευκό ψήφισαν οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Π.Γρετζελιάς, και Β.Αγαγιώτου 
(σύνολο 2). 
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Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. 141/2013 απόφαση-εισήγηση 
της Οικ. Επιτροπής, την αριθ. 193/2013 απόφαση ∆.Σ., τα στοιχεία του σχετικού 
φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄ &  33 Α΄)  
• Τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α΄) 
• Τις υπ΄αριθ. 30842/31-7-2013 (ΦΕΚ 1896 Β΄) και 30844/31-7-2013 (ΦΕΚ 

1897 Β΄) Αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών 
• Την αριθ. 41273/15-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 

Εσωτερικών (ΦΕΚ 2676 Β΄), µε την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθµ. 
7261/22.2.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση, (ΦΕΚ 450 Β΄), όπως αυτή είχε 
τροποποιηθεί µε την υπ’ αριθµ. 30040/24-7-2013 (ΦΕΚ 1858 Β΄) όµοια,  

• Το αριθ. πρωτ. 37701/20-9-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και το αριθ. πρωτ. 
378/20-9-2013 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικ. Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α., 

• Τις διατάξεις του άρθρου 159 του N. 3463/2006 (∆ηµοτικός & Κοινοτικός 
Κώδικας) «περί κατάρτισης, ψήφισης και δηµοσίευσης του προϋπολογισµού», 
όπως αυτές ισχύουν σήµερα 

• Την αριθ. 8/2013 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής και την αριθ. 92/2013 
απόφαση Οικ. Επιτροπής µε τα αναφερόµενα σε αυτές στοιχεία και διατάξεις. 

• Το από 4/9/2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης 
 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(14 ΥΠΕΡ-10 ΚΑΤΑ-2 ΛΕΥΚΑ) 
 

Εγκρίνει τον Προϋπολογισµό Εσόδων-Εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2014, 
ο οποίος, εµφανίζει Σύνολο Εσόδων  23.358.757,15 € ,  Σύνολο Εξόδων 
23.298.439,94 € και αποθεµατικό κεφάλαιο 60.317,21 € [Σύνολο εξόδων  
(συµ/νου αποθεµατικού) 23.358.757,15 €]. 
 

• Η παρούσα Απόφαση να υποβληθεί για έλεγχο στον Γεν. Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και να αναρτηθεί τόσο στην «Εφηµερίδα 
της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, όσο και στο Πρόγραµµα 
«∆ιαύγεια».  

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   195/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
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         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Τάφας Ηλίας 
Κουτσάκης Μιχαήλ 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κοσµά Σταυρούλα 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα  
Πολίτης Σταύρος 

Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Νικολόπουλος Φώτης 

Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου και Προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών και Πρόεδρο Οικ.Επιτροπής 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
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- ∆/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού 
- ∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
- ∆/νση Κ.Ε.Π. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης Ανάπτυξης και 

Πληροφορικής 
- Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και 

Αθλητισµού 
- Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ∆ηµ. Σχέσεων 
- Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου 
- Τµήµα Ταµείου 
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