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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 10/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  

 ηνλ Πνιχγπξν, ζήκεξα δέθα νθηψ (18) ηνπ κελφο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα 

Δεπηέξα θαη ψξα 19:00 ην Δεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγχξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 

δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξψελ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ 

Πνιπγχξνπ, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζ. 10/14.4.2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Δ.. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

     Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη φηη ζε ζχλνιν 27 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ήηαλ: 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπψλπκν 14 Δπαγγειηλφο Γεκήηξηνο 

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 15 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 

2 Γθιάβαο Γεψξγηνο 16 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 

3 Υιηνχκεο Αλδξέαο 17 ηκψλεο Ησάλλεο 

4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 18 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

5 Ληφληαο Γεψξγηνο 19 ηακνχδεο Διεπζέξηνο 

6 αξάληε Μαξία 20 Καπιάλεο Θσκάο 

7 Ενχλε ηέιια 21 Αβέξεο Αζαλάζηνο 

8 Πχξξνο Ησάλλεο 22 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

9 Πιηάθνο Αζηέξηνο 23 Βνξδφο Υξήζηνο 

10 Λαθξφο Αιέμαλδξνο 24 Παξζεληψηεο Νηθφιανο 

11 νθνηάζηνο Υξήζηνο 25 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 

12 Βνπιγαξάθεο Υξπζφζηνκνο 26 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 

13 Κνληνγηψξγεο Γεκήηξηνο 27 Γθνιφεο Γεψξγηνο 

       

 ΑΠΟΝΣΔ : Οπδείο  

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.  

ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ φινη νη Πξφεδξνη ησλ Δεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη 

παξαβξέζεθε νη Πξφεδξνη ησλ θάησζη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Μαραηξάο Αλδξέαο, 

Μεηακφξθσζεο, β) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκχιηαο, γ) Βαγησλάο Κσλ/λνο, Οιχλζνπ, 

δ) Ρφθνπ Άλλα,  Πνιπγχξνπ ε) Μειαλδίλνο Ησαθείκ, Βξαζηάκσλ. 

 

 Ο Πξφεδξνο ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνχκελνο ην 

κνλαδηθφ ζέκα, έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ θ. Γήκαξρν, ν νπνίνο αλέθεξε φηη: « Ο πξνυπνινγηζκφο 

ηνπ εληαίνπ Δήκνπ Πνιπγχξνπ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011 ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηνπ Ν. 3852/10 θαη επί ηε βάζεη πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ γηα λα κπνξεί λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφο θαη λα εμππεξεηείηαη θαιχηεξα ε φιε ιεηηνπξγία ηνπ Δήκνπ. 

1.  Ωο πξνο ηα έζνδα ιήθζεζαλ ππφςε νη απνθάζεηο Δ.. πνπ αθνξνχλ ηα Δεκνηηθά ηέιε, 

θφξνπο, δηθαηψκαηα θ.ι.π., λνκνζεηεκέλα έζνδα π.ρ. θφξνο δχζνπ, Κ.Ο.Κ., Σ.Α.Π., 

δηαθεκίζεηο, απηά πνπ ζα επηβάιινληαη  γηα ην 2011 θαη εθεμήο, νη επηρνξεγήζεηο γηα ζρνιεία, 

Ν.Π.Δ.Δ., Πξνλνηαθά επηδφκαηα, πξνγξάκκαηα ζε εμέιημε π.ρ. ΘΗΕΑ, ΑΣΑ 2010, έζνδα 

απφ ηελ πνιενδνκία θαζψο θαη ηα αλείζπξαθηα παξειζφλησλ εηψλ φπσο επίζεο έζνδα πνπ 

Αξηζκφο ζέκαηνο: 

Μνλαδηθφ 

Έγθξηζε θαη ςήθηζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Πνιπγχξνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 

Αξηζκφο Απφθαζεο : 197  
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βεβαηψζεθαλ γηα πξψηε θνξά θαη αθνξνχλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Αθφκε ιήθζεθε ππφςε θαη 

ην δάλεην ζηα φξηα πνπ κπνξνχκε λα ιάβνπκε. 

2. Ωο πξνο ηα έμνδα ιήθζεθαλ ππ’ φςηλ νη ππνρξεσηηθέο δαπάλεο, νη εθθαζαξηζκέλεο δαπάλεο 

κέρξη 31-12-2010 πνπ πξέπεη λα πιεξσζνχλ εληφο ηνπ 2011, ηα ζπλερηδφκελα έξγα, είηε είλαη 

εληαγκέλα ζε πξφγξακκα είηε φρη, κηθξνέξγα θαη πξνκήζεηεο αληηκεηψπηζεο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, νη απνδφζεηο ηνθνρξεσιπηηθψλ δφζεσλ θαζψο θαη νη πιεξσκέο δηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ. 

 Επίζεο έρεη πξνβιεθζεί σο έμνδν θαη ε κε είζπξαμε ππνινίπσλ παξειζφλησλ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ. 

 Κξίλνπκε φηη, γηα ηελ φζν θαιχηεξε εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα πξέπεη λα δνζεί 

βαξχηεηα ζηηο εηζπξάμεηο θαη ζηα ηπρφλ δηαθεχγνληα έζνδα ηνπ Δήκνπ. 

 Εηδηθφηεξα ηα έζνδα ηνπ Δήκνπ γηα ην έηνο 2011 αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 

39.222.000,00 € θαη αλαιχνληαη παξαθάησ: 

 ΣΑΚΣΗΚΑ: € 22.191.229,40 πνπ πξνέξρνληαη απφ Κ.Α.Π., απφ ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε 

πεξηνπζία ηνπ Δήκνπ, αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα, ινηπά ηέιε, δηθαηψκαηα θαη παξνρή 

ππεξεζηψλ, θφξνη θαη εηζθνξέο, έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, ινηπά 

ηαθηηθά έζνδα. 

 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ: € 3.485.270,60 πνπ πξνέξρνληαη απφ εθπνίεζε θηλεηήο θαη 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο, έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, 

επηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο, πξνζαπμήζεηο, πξφζηηκα, 

παξάβνια, ινηπά έθηαθηα έζνδα. 

 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΔΣΧΝ: €470.000,00 θαη πξνέξρνληαη απφ ηαθηηθά έζνδα 

παξειζφλησλ εηψλ. 

 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΌ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ Π.Ο.Δ.: € 8.381.000,00 θαη 

πξνέξρνληαη απφ δάλεηα θαη απφ εηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα  έζνδα θαηά ην 

παξειζφλ. 

 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ: € 3.630.000,00 θαη 

πξνέξρνληαη απφ εηζπξάμεηο ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ θαη ηξίησλ θαη απφ επηζηξνθέο ρξεκάησλ 

 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ: €1.064.500,00 ην νπνίν ππνινγίζζεθε ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Δήκνπ ηελ πεξίνδν θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

 Σα έμνδα ηνπ Δήκνπ γηα ην έηνο 2011 αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 39.222.000,00 € θαη 

αλαιχνληαη παξαθάησ: 

 ΔΞΟΓΑ: € 24.328.395,75 ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ, 

ακνηβέο αηξεηψλ θαη ηξίησλ, παξνρέο ηξίησλ, θφξνη θαη ηέιε, ινηπά γεληθά έμνδα, πιεξσκέο 

γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκφζηαο πίζηεσο, δαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ, πιεξσκέο 

κεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο θαη ινηπά έμνδα. 

 ΔΠΔΝΓΤΔΗ: € 5.642.890,61 νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ αγνξέο θηηξίσλ, ηερληθψλ 

έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ, έξγα, κειέηεο, έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο 

δαπάλεο θαη ηίηινη πάγηαο επέλδπζεο. 

 ΠΛΖΡΧΜΔ Π.Ο.Δ. ΑΠΟΓΟΔΗ & ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ: € 8.495.713,64 νη νπνίεο 

πξνέξρνληαη απφ πιεξσκέο Π.Ο.Ε., απνδφζεηο θαη πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο 

 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ: € 755.000,00. 

Είλαη παξφληεο νη ππάιιεινη ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ εληαίνπ Δήκνπ 

Πνιπγχξνπ, πξνθεηκέλνπ λα επεμεγήζνπλ νπνηαδήπνηε εξψηεζε πηζαλφλ λα έρεηε».  

Σνλ ιφγν δήηεζε ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο θ. Αζηέξηνο Μπάηζηνο, ν νπνίνο αλέθεξε φηη 

ηα λνχκεξα ηεο εηζήγεζεο δελ ζπκθσλνχλ κε ηνλ  πξνυπνινγηζκφ, φπσο ζηηο πιεξσκέο 

πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, απνδφζεηο, πξνβιέςεηο, έρεη 8.495. Επίζεο φπσο θαη ζηα 

έμνδα 24.328.000,00 € εκείο έρνπκε άιιν πνζφ, θαη ηέινο πσο είλαη δπλαηφλ ζηελ νκάδα 80 

παξειζνχζεο ρξήζεο λα έρνπκε 2.380.000,00 € απνδφζεηο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, φηαλ 

ππάξρνπλ νη αληίζηνηρνη θσδηθνί κέζα θαη ζηνλ Κ.Α. 02.10.605 εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 
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84.000,00 €. Αλ αζξνίζνπκε φια ηα …605, καδεχνληαη ζηα έμνδα αξθεηά ρξήκαηα πάλσ απφ 

3-4 εθαηνκκχξηα. Πψο γίλεηαη απηφ;  

Επίζεο ν Κ.Α. 02.80 ηη πεξηέρεη, ηελ απνγξαθή πνπ είραηε θάλεη ζπλ ηηο πιεξσκέο ηνπ 

πξνζσπηθνχ; Επίζεο λα πσ φηη ζηελ Κξήκλε δελ ρξσζηάκε 232.000,00 € γηα ηελ πιαηεία, 

αιιά 105.000,00 €, (είλαη απφ ηνλ ΘΗΕΑ ζηνλ 30)». 

Σνλ ιφγν πήξε ν Πξντζηάκελνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Δληαίνπ Γήκνπ 

Πνιπγχξνπ θ. Αζαλάζηνο ηκψλεο, ν νπνίνο θαη έδσζε ηηο απαξαίηεηεο απαληήζεηο: «ζε 

θάζε ππεξεζία (ζηελ 10, 20, 30) κπαίλνπλ νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ηνπ θάζε ππαιιήινπ, θαη 

ζηνλ 80 θφβεηαη ην αληίζηνηρν έληαικα γηαηί εθεί πξνβιέπνληαη ζαλ έμνδν. Δελ είλαη δχν 

θνξέο γξακκέλν, απιά ηζνζθειίδνληαη σο έζνδν θαη σο έμνδν. Η απνγξαθή απνηππψζεθε ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ». 

Σνλ ιφγν πήξε ν αξρεγφο ηεο δεχηεξεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Νηθφιανο 

Παξζεληψηεο: «ζε ζρέζε κε ηα έζνδα, ζε ηη πνζνζηφ είλαη απφ ηηο θξαηηθέο δαπάλεο θαη ζε ηη 

πνζνζηφ είλαη απφ ηα δεκνηηθά ηέιε». 

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Δληαίνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ θ. 

Αζαλάζηνο ηκψλεο απήληεζε: «πνζνζηηαία δελ κπνξνχκε λα πνχκε, είλαη απνηππσκέλα 

ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ. Αλ πάκε ζηνπο θσδηθνχο ησλ εζφδσλ, θαίλνληαη πνηα είλαη απφ ηέιε θαη 

πνηα είλαη απφ ηελ θξαηηθή επηρνξήγεζε. Είλαη 9.000.000,00 € απφ ηα ηέιε». 

Ο Πξφεδξνο έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ αξρεγφ ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Κσλζηαληίλν 

Μπνγδάλν, ν νπνίνο αλέθεξε: «Καινχκαζηε λα ςεθίζνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2011 ζε 

κηα δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, πνπ νη επηπηψζεηο ηεο ρεηξφηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ 

πθίζηαηαη ε ρψξα είλαη εκθαλείο θαη ζηνλ δήκν καο, φπσο θαη ζε φιε ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε.  

Πξαγκαηηθά έρνπκε κεηψζεηο ησλ ΚΑΠ, θαζπζηεξήζεηο ζηε ΑΣΑ, ηα κε 

εηζπξαρζέληα ρξέε, δεκηνπξγνχλ έλα δπζκελέο θιίκα θαη γηα θέηνο θαη γηα ηνπ ρξφλνπ. 

Απηφ ην θιίκα επηβάιιεη ηελ κε επηβάξπλζε ησλ ζπλδεκνηψλ καο κε επηπιένλ θφξνπο 

θαη ηέιε. Να πξνρσξνχζακε δειαδή ζε έλαλ πξνυπνινγηζκφ κε φζν ην δπλαηφλ κείσζε ησλ 

δαπαλψλ. 

ρεηηθά ηψξα κε ηνλ δηθφ καο πξνυπνινγηζκφ, βιέπνληαο ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε δελ 

θαηαιαβαίλνπκε ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζέιεη λα δψζεη ν Δήκνο γηα ηελ θαηλνχξγηα ρξνληά, πνηα 

είλαη ηα γεγελή πξνβιήκαηα ησλ άιισλ Δήκσλ πνπ ζπλελψζεθαλ καδί καο, γηαηί ππάξρεη ε 

αλάγθε ζχλαςεο ηνπ δαλείνπ ησλ πέληε εθαηνκκπξίσλ θ.ι.π.  

Δελ έρεη λφεκα λα μαλαιέκε ηα ηεηξηκκέλα γηα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο, πνπ είλαη 

πιαζκαηηθνί θ.ι.π. ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία, θαινχκαζηε λα θηηάμνπκε έλαλ 

πξνυπνινγηζκφ αλαδηαλνκήο ηεο θηψρεηαο, θαζψο ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη ν θησρφο 

ζπγγελήο ηνπ θξάηνπο. Γηα λα βγνχκε απφ απηή ηελ ζέζε ρξεηάδνληαη αγψλεο, θηλεηνπνηήζεηο 

φηαλ βειηησζνχλ ηα πξάγκαηα. 

Θα πεξηκέλακε ηελ κηθξή αλ φρη κεδεληθή αχμεζε ησλ ηειψλ θαη ησλ θφξσλ, θαη ηελ 

κε ηζνπέδσζε ησλ ηειψλ ζε φια ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα θαη ελφηεηεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο θάζε πεξηνρήο, ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζχλδεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ θ.ι.π. 

Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, θαη ρσξίο λα παξαβιέπνπκε ηελ δχζθνιε δνπιεηά πνπ έγηλε 

απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία, θαζψο γηα πξψηε θνξά ζπληάρζεθε πξνυπνινγηζκφο ελφο 

ελνπνηεκέλνπ Δήκνπ, ρσξίο λα παξαβιέπνπκε ηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ, αιιά γηα ηνπο 

θχξηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξακε ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ησλ ηειψλ θαη ησλ θφξσλ αιιά θαη ηελ 

ηζνπέδσζε ησλ ηειψλ ζε φια ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα θαη ελφηεηεο, δεν μπορούμε να 

ψηθίζουμε ηον προϋπολογιζμό. 

Σνλ ιφγν πήξε ν αξρεγφο ηεο πξψηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Καπιάλεο Θσκάο: 

«ζέισ λα επηζεκάλσ ηελ ηεξάζηηα πξνζπάζεηα ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο πνπ θάζε ρξφλν 

πξνζπαζεί λα ζπληάμεη θαη λα ηζνζθειίζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, αιιά θαη ηεο εθάζηνηε 

δεκνηηθήο αξρήο. 
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Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο εκείο σο παξάηαμε δεν μπορούμε να 

ψηθίζουμε ηον προϋπολογιζμό, αιιά ζα επηιέμσ ηνπο ηέζζεξηο πην βαζηθνχο. 

1) Τπάξρνπλ πνιιά πιαζκαηηθά έζνδα πνπ δελ πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ, θαζψο 

έρνπκε εηθφλα ησλ εζφδσλ ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ (3.800.000,00 €), πνπ αλ ην 

πνιιαπιαζηάζνπκε επί 4, βιέπνπκε φηη πεξίπνπ ζηα 15.000.000,00 € ζα θηλεζεί ν 

Δήκνο απνινγηζηηθά ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. Αλ ππνινγίζνπκε φηη ν ΘΗΕΑ έρεη 

παγψζεη, νπφηε ειάρηζηα ρξήκαηα ζα πάξνπκε γηα ήδε ζπκβαζηνπνηεκέλα έξγα, νη 

δχν δφζεηο ηεο ΑΣΑ ηνπ 2010 δελ ήξζαλ αθφκε, δελ ππάξρεη θακία πξφβιεςε γηα 

ην 2011, δελ έρεη ππνγξαθεί ε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε γηα ηελ ηαθηηθή 

επηρνξήγεζε ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, έρνπκε ηηο κεηψζεηο ησλ ηξηψλ δηο επξψ ζηελ 

ηξηεηία, νπφηε θαηαιαβαίλνπκε φηη ηα έζνδα ζα είλαη ζηα 15-16 εθαηνκκχξηα. 

2) Ζ ιήςε δαλείνπ, φπνπ εκείο σο παξάηαμε είκαζηε αληίζεηνη, 

3) Σν Σερληθφ Πξφγξακκα, ην νπνίν ςεθίζακε ζεηηθά, αιιά δελ ελζσκαηψλεηαη 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νχηε σο ελδεηθηηθέο εγγξαθέο. Άξα θαίλεηαη φηη απφ ηα έξγα 

πνπ καο παξνπζηάζαηε ζην Σερληθφ Πξφγξακκα, αλ έξζνπλ ρξήκαηα, ζα 

πιεξσζνχλ θάπνηα απφ απηά, αιιά φρη θάπνην θαηλνχξγην έξγν. Γηα αλακφξθσζε 

πξνυπνινγηζκνχ, αλ ππήξρε ηέηνηα πξφζεζε, ζα απνηππψλνληαλ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. 

4) Οη ππέξνγθεο απμήζεηο ζηα ηέιε θαη ηνπο θφξνπο πνπ θαηά πιεηνςεθία 

απνθαζίζαηε λα επηβάιιεηε». 

Σνλ ιφγν πήξε ν θ. Γήκαξρνο: «θ. Καπιάλε, ζηα ιεγφκελά ζαο, δηαβιέπσ ζηνηρεία 

αληηθαηηθφηεηαο. Όηαλ ιέκε φηη ν θεηηλφο πξνυπνινγηζκφο είλαη ζηελ νπζία 

απνπιεξσκή πθηζηάκελσλ ρξεψλ θαη είλαη πξαγκαηηθφο θαη φρη πιαζκαηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο, θαη εζείο ηνλ θαηαςεθίδεηαη γηαηί δελ ζπκθσλείηε κε ηελ αχμεζε 

ησλ ηειψλ θαη θφξσλ θαη ηελ ιήςε δαλείνπ, δψζηε καο κηα ζνβαξή πξφηαζε ε 

νπνία ζα θιείλεη ην κέησπν απηφ. Με ηνλ 3852/10, κπήθακε ζε κηα δηαδηθαζία 

απνγξαθήο πνπ καο έδσζε θάπνηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ην πνχ βξίζθεηαη ν 

δήκνο απηή ηελ ζηηγκή, θαη ε νπνία απνγξαθή ςεθίζηεθε απφ φινπο. 

Αθφκε θαη απηή ηελ χζηαηε ζηηγκή ηεο ςήθηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη απφ εζάο 

αιιά θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ θ. Μπνγδάλνπ νπνηαδήπνηε αληηπξφηαζε, ψζηε λα κπνχκε ζε κηα 

επελδπηηθή δηαδηθαζία θαη φρη απνπιεξσκήο. Να πάξνπκε δειαδή ην Σερληθφ Πξφγξακκα 

πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί παξάξηεκα ηνπ ζρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ςεθίδεηαη ζήκεξα, θαη 

λα πνχκε φηη θάλνπκε θαη εκείο πνιηηηθή, θαη ζα εθηειέζνπκε ηα ηάδε έξγα. Με πνηα δεδνκέλα 

φκσο;  

Με ηα δεδνκέλα φηη έρνπκε ήδε 8,5 εθαηνκκχξηα γηα λα απνπιεξψζνπκε ηηκνιφγηα θαη 

ρξέε παξειζφλησλ εηψλ; Πψο ζα θαιπθζνχλ απηά;  

Πξέπεη πξψηα λα απνπιεξψζνπκε πθηζηάκελα ρξέε φπσο επηηάζζεη ν ¨Καιιηθξάηεο¨ 

θαη ελ ζπλερεία κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηνλ νλνκαηηζκφ 

νπνηνπδήπνηε έξγνπ κέζα απφ ην Σερληθφ Πξφγξακκα. 

Σν Σερληθφ Πξφγξακκα έρεη 500 εθαηνκκχξηα έξγα κέζα. Αλ βάδακε απφ έλα ρηιηάξηθν 

ζε θάζε έξγν απιά γηα λα ππάξρεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έζησ θαη ελδεηθηηθά, ζα θηάλακε ζε 

άιιεο απμήζεηο, νπφηε ζα ρξεηαδφηαλ λα κπνπλ θαη άιια ρξήκαηα γηα λα ηζνζθειηζηεί εθ λένπ 

ν Πξνυπνινγηζκφο. 

Εδψ θηάζακε ίζα- ίζα ζε έλα ζεκείν λα ηζνζθειίζνπκε έλαλ πξνυπνινγηζκφ πνπ 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ απηή πξαγκαηηθφηεηα, κέζα απφ κηα δηαδηθαζία απνγξαθήο. Οχηε ν θ. 

Μπνγδάλνο είρε κηα ζπγθεθξηκέλε αληηπξφηαζε γηα λα βγνχκε απφ ην αδηέμνδν. 

Δειαδή πψο ζα βξεζνχλ ηα ρξήκαηα γηα λα ηζνζθειηζηεί ν πξνυπνινγηζκφο; Δελ ζαο 

θξχβσ ηελ αγσλία ηνπ θ. Γεσξγηάδε θαη ηνπ θ. ηκψλε, φηαλ ήξζαλ έληξνκνη ζην γξαθείν κνπ 

κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο, γηα ην πψο ζα θηάζνπκε ζε ηζνζθειηζκφ.  

Πήξακε ειεθηξνδνηνχκελα θαη κε ειεθηξνδνηνχκελα, πήξακε κέρξη θαη αλαλεψζηκεο 

πεγέο, ςάμακε φιε ηελ βηβιηνγξαθία θαη φιεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Ν. 3852/10, ηνπ 1080/80 

ΑΔΑ: 4ΑΓΜΩΞΜ-Ι



  

5 

 

5 

θαη θάζε άιιεο δηάηαμεο πνπ καο έδηλε ηελ δπλαηφηεηα λα επηβάιινπκε ηέιε, κε ηελ ελδφκπρε 

ππφζρεζε πνπ δεκνζηνπνίεζα θαη ζήκεξα φηη, αλ πάκε θαιά ην 2011 θαη βγνχκε απφ ην 

νηθνλνκηθφ αδηέμνδν, αζθαιψο θαη ζα είκαζηε νη πξψηνη πνπ ηνπιάρηζηνλ γηα ηα αληαπνδνηηθά 

ηέιε πνπ επηβάιινληαη ζήκεξα, ζα κπνχκε ζε κηα δηαδηθαζία θαηάξγεζεο ή κείσζεο. 

Μαο κεηαθέξζεθαλ ππεξεζίεο ρσξίο λα είλαη θνζηνινγεκέλεο. ηελ πξάμε καο 

θιέβνπλ θαη απφ ηηο θαζαξίζηξηεο πνπ κεηαηάρζεθαλ ζηνπο ΟΣΑ, ζηείιακε έγγξαθν φηη καο 

ιείπνπλ 17.500,00 € θαη δελ απαληάεη θαλείο. Η θάζε εξγαδφκελε φκσο δελ κπνξεί λα 

πεξηκέλεη ηηο εηζθνξέο ηεο. 

Πεξλάκε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία γηα ηελ νπνία δελ επζπλφκαζηε εκείο. Φηαίεη ε 

Κεληξηθή Εμνπζία δελ αληαπνθξίλεηαη θαη δελ απνδίδεη νχηε θαλ ζηνηρεησδψο ηνπο 

παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο, θηαίεη ε Κεληξηθή Δηνίθεζε πνπ κεηέθεξε αξκνδηφηεηεο ρσξίο λα 

είλαη εθ πξννηκίνπ επαθξηβψο θνζηνινγεκέλεο, θαη δπζηπρψο θηάζακε ζε απηά ηα επίπεδα. 

Πξέπεη φκσο θάπνηε λα ιεηηνπξγήζνπκε. Γη’ απηφ είπα απφ ηελ αξρή φηη ν 

πξνυπνινγηζκφο είλαη πξαγκαηηθφο θαη γίλεηαη ε απνπιεξσκή ησλ ππαξρφλησλ ρξεψλ. Αλ 

ππάξμνπλ ππφινηπα, λα είζηε ζίγνπξνη φηη ζα ζπκπιεχζνπκε κε ηηο απφςεηο ζαο πξνο φθεινο 

ησλ πνιηηψλ».  

Σνλ ιφγν πήξε ν αξρεγφο ηεο δεχηεξεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Νηθφιανο 

Παξζεληψηεο: «έλαο πξνυπνινγηζκφο είλαη θηινιατθφο, αλάινγα κε ην απφ πνηαλνχ ηζέπε 

πξνέξρνληαη ηα έζνδα. Σα δάλεηα θαη ε εθπνίεζε πεξηνπζίαο είλαη ζηνηρεία βαζηθά. Πξνηείλσ 

λα θιεηδψζεηε ην Δήκν, λα θαηεβάζεηε ηνπο ππαιιήινπο θάησ θαη λα πηέζεηε ηνλ θ. Ραγθνχζε 

κε ηα έζνδα ηνπ Δήκνπ λα ηνλ ιεηηνπξγήζεη». 

Σνλ ιφγν πήξε ν αξρεγφο ηεο πξψηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Καπιάλεο Θσκάο: 

«φια απηά ηα γλψξηδε ν θ. Δήκαξρνο, θαζψο είλαη απηνδηνηθεηηθφο θαη μέξεη απφ ηηο 

θαζπζηεξήζεηο. Εκείο ηνλ θιείζακε πέξπζη ηνλ Απξίιην ηνλ Δήκν σο δηακαξηπξία γηα ηελ κε 

απφδνζε ησλ νθεηιφκελσλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη καο θαηεγφξεζαλ σο 

αληηθπβεξλεηηθνχο. 

Κιείλσ, δίλνληαο ζηνλ θ. Δήκαξρν κηα αληηπξφηαζε: λα πάκε ζε απμήζεηο φισλ ησλ 

ηειψλ θαη θφξσλ, αιιά πνιχ κηθξέο. Αλ ρξεηαζηεί θάπνην δάλεην, λα ην ζπδεηήζνπκε αιιά 

κελ ην πξνυπνινγίδεηαη απφ ηψξα  ζην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο, δηφηη φηαλ ην βάδεηε ζηα 

πέληε εθαηνκκχξηα, θαη εκείο ζα πνχκε ηφηε φηη δελ ζπληξέρεη θαλέλαο ιφγνο λα επηβαξχλνπκε 

ηνπο πνιίηεο κε επηπιένλ έμνδα. 

Απηφ πνπ πξνηείλνπκε εκείο είλαη φηη ζε βάζνο ηεηξαεηίαο πνπ έρεηε κπξνζηά ζαο, λα 

κπνξέζνπκε λα θηάζνπκε ζε έλα ζεκείν φπνπ ν Δήκνο Πνιπγχξνπ δελ ζα νθείιεη ηίπνηα. 

Απηά πνπ νθείιακε, ζε ζρέζε κε άιινπο Δήκνπο  ήηαλ ζηαγφλα ζηνλ σθεαλφ, είκαζηε απφ 

ηνπο θαιχηεξνπο Δήκνπο ζε φιε ηελ Ειιάδα θαη πξέπεη λα είκαζηε ππεξήθαλνη γη’ απηφ». 

Ο θ. Γήκαξρνο ζπκπιήξσζε φηη επρήο έξγνλ ζα είλαη λα καο ην δψζνπλ ην δάλεην. 

  ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ην ψκα λα ςεθίζεη ηελ αληηπξφηαζε ηνπ θ. 

Καπιάλε, θαη ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) παξφλησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, νη έληεθα 

δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηεο κείδνλνο θαη ειάζζνλνο κεηνςεθίαο ςήθηζαλ ζεηηθά, ελψ νη δέθα έμη 

(16) δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο ςήθηζαλ αξλεηηθά. Οπφηε ππεξίζρπζε ε πξφηαζε 

ηνπ εηζεγεηή, θαζψο ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) παξφλησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, νη έληεθα 

δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηεο κείδνλνο θαη ειάζζνλνο κεηνςεθίαο ςήθηζαλ αξλεηηθά, ελψ νη δέθα 

έμη (16) δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο ςήθηζαλ ζεηηθά. 

Σν πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε έιαβε ππφςε ηνπ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

3852/10, ηα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε   

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η     Κ Α Σ  Α   Π Λ Δ Η Ο Φ Ζ Φ Η Α  

 

Εγθξίλεη θαη ςεθίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2011 ηα έζνδα & ηα έμνδα ηνπ νπνίνπ, φπσο 

θαίλεηαη αλαιπηηθά ζην ζπλεκκέλν ζρέδην αλέξρνληαη ζην αθφινπζν χςνο :    

ΑΔΑ: 4ΑΓΜΩΞΜ-Ι



  

6 

 

6 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΔΟΓΧΝ 

0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΟΔΑ                                                                                                           22.191.229,40 

01 ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ                                                                          208.500,00 

02 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ                                                                                     14.000,00 

03 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ ΣΔΛΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ                                              5.225.000,00 

04 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΔΛΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ                         1.589.500,00 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΦΟΡΔ                                                                                                   2.444.000,00 

06 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ _ΑΠΑΝΔ                                  12.515.229,40 

07 ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ                                                                                                    195.000,00 
 
1 EKTAKTA ΕΟΔΑ                                                                                                            3.485.270,60 

11 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΙΗΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ                                   201.000,00 

12 ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ                        625.000,00 

13 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΙ                                                                                2.369.770,60 
14 ΔΩΡΔΔ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΔ-ΚΛΗΡΟΓΟΙΔ                                                                             1.000,00 

15 ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ - ΠΡΟΣΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                                                      285.000,00 

16 ΛΟΙΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ                                                                                                        3.500,00 

 
2 ΕΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΝ                                                                470.000,00 

21 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΣΑΚΣIΚΑ                                                                                                       470.000,00 

22 ΔΟ_Α Π.Ο.Δ. ΔΚΣΑΚΣΑ                                                                                                                 0,00 
 
3 ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΠΟ  Π.Ο.Ε.                                                         8.381.000,00 

31 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ                                                                                                4.900.000,00 

32 ΔΙΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΙΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΑΡ/ΘΟΝΣΑ ΔΣΗ   3.481.000,00 

 
4 ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΤΠΕΡ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ                                                            3.630.000,00 

41 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ                                                           3.465.000,00 

42 ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ                                                                                                   165.000,00 

 
5 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ                                                                                                    1.064.500,00 

511 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ                                433.500,00 

512 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ                               631.000,00 

 
ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ:                                                                                                                                        39.222.000,00 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΔΞΟΓΧΝ 

ΠΙΝΑΚΑ 1 
6 ΕΞΟΔΑ                                                                                                                                                                  24.328.395,75 
60 Αμοιβέρ και έξοδα πποζυπικού            7.062.995,64 

61 Αμοιβέρ αιπεηών και ηπίηυν                                                                                                     844.283,00 

62 Παποσέρ ηπίηυν                                                                                                                    1.969.397,72 
63 Φόποι ηέλη                                                                                                                                47.500,00 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα           1.389.774,10 

65 Πληπυμέρ για ηην εξςπηπέηηζη δημοζίαρ πίζηευρ          639.000,00 

66 Γαπάνερ ππομήθειαρ αναλυζίμυν          1.951.445,29 

67 Πληπυμέρ Μεηαβιβάζειρ ζε ηπίηοςρ                   10.399.000,00 

68 Λοιπά έξοδα                 25.000,00 

 

 

7 Επενδύζεις          5.642.890,61 

71 Αγοπέρ κηιπίυν ηεσνικών έπγυν και ππομήθειερ παγίυν       782.245,10 

73 Έπγα          3.401.160,29 
74 Μελέηερ Έπεςνερ πειπαμαηικέρ επγαζίερ και ειδικέρ δαπάνερ     1.268.179,31 
75 Σίηλοι πάγιαρ επένδςζηρ (ζςμμεηοσέρ ζε επισειπήζειρ)         191.305,91 

 
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόζεις και Προβλέψεις      8.495.713,64 

81 Πληπυμέρ Π.Ο.Δ.          4.002.713,64 

82 Αποδόζειρ           3.493.000,00 
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85 Πποβλέτειρ μη είζππαξηρ         1.000.000,00   

               ύνολα 39.222.000,00 

 
9 Αποθεμαηικό          755.000,00 

 
ΠΙΝΑΚΑ 2: ΤΝΟΛΑ ΑΝΑ ΤΠΗΡΕΙΑ 

00 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ         12.649.560,00 

000 ΠΛΔΟΝΑΜΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ           0,00 

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ          3.749.667,93 

15 ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ      1.135.804,10 

20 ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΦ2ΣΙΜΟΤ        3.511.566,65 

25 ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΡΔΤΗ ΑΡΓΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ         2.653.659,64 

30 ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚ2Ν ΔΡΓΧΝ             5.505.648,05 

35 ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ               419.739,80 

40 ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ                298.040,19 

45 ΤΠΗΡΔΙΔ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΧΝ                23.000,00 
50 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ                 24.600,00 

70 ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ             0,00 

ύνολα 29.971.286,36 

ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 39.222.000,00 

 

ηελ αλσηέξσ απφθαζε κεηνςήθεζε ε κείδνλα θαη νη δχν ειάζζνλεο κεηνςεθίεο, γηα 

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ εηζήγεζε. 

 

Ζ παξνχζα απφθαζε πήξε αχμνληα αξηζκφ 197/2011. 

 

Αθνχ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο απφζπαζκα 

Πνιχγπξνο 27-4-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΧΓΡΑΦΟ 
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