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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 2/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

        Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα ελλέα (9) ηνπ κελόο Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Γεπηέξα 

θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα 

ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε 

αξηζ. 2/4.1.2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια, ε νπνία 

επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 

Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 

       Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ:                                 

      

Α/Α Δπίζεην Όλνκα Α/Α Δπίζεην Όλνκα 

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 15 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 16 ηκώλεο Ησάλλεο 

3 Βνξδόο Υξήζηνο 17 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 18 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 

5 Ληόληαο  Γεώξγηνο 19 Καπιάλεο Θσκάο 

6 αξάληε Μαξία 20 Αβέξεο Αζαλάζηνο 

7 Ενύλε ηέιια 21 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

8 Πιηάθνο Αζηέξηνο 22 Πύξξνο Ησάλλεο 

9 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 23 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 

10 νθνηάζηνο Υξήζηνο 24 Υιηνύκεο Αλδξέαο 

11 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκν 25 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

12 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 26 Γθνιόεο Γεώξγηνο 

13 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 27 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 

14 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 

 

ΑΠΟΝΣΔ : ΟΤΓΖ 

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  

Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη 

παξαβξέζεθε ν θ. Μαραίξαο Αλδξέαο, Πξόεδξνο Σ.Κ. Μεηακόξθσζεο. 

 

Αξηζκόο ζέκαηνο: Μνλαδηθό  Έγθξηζε θαη ςήθηζε Πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2012 ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 3  

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 

κνλαδηθό ζέκα, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ θ. Γήκαξρν, ν νπνίνο αλέθεξε όηη: «κε ηελ  ππ’ αξηζ. 

1/2012 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία εθδόζεθε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 72 Ν.3852/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ ΓΚΚ θαηαξηίζζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ησλ 

εζόδσλ –εμόδσλ ηνπ έηνπο 2012. 

 Υπνβάιινπκε ην ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ θαηήξηηζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

θαη παξαθαινύκε λα ιάβεηε απόθαζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1  ηνπ άξζξνπ 159 

ηνπ ΓΚΚ (Ν.3463/2006)». 
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 Τνλ ιόγν πήξε ν αξρεγόο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Κσλζηαληίλνο Μπνγδάλνο, ν 

νπνίνο θαη έθαλε θάπνηεο επηζεκάλζεηο ζε θσδηθνύο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ηνλ ραξαθηήξηζε 

αληηαλαπηπμηαθό, αλαθέξζεθε ζε έιιεηςε εηζεγεηηθήο έθζεζεο θαη παληειή έιιεηςε 

ζπλεξγαζίαο ηεο πιεηνςεθίαο κε ηηο ππόινηπεο παξαηάμεηο γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπ, θαη αλέθεξε 

όηη πέξαλ ησλ θσδηθώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ, ηηο 

θνηλσληθέο δαπάλεο θαη ηα Πξνλνηαθά πξνγξάκκαηα, καταψηυίζει ην ππόινηπν κέξνο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ. 

 Ο αξρεγόο ηεο πξώηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Θσκάο Καπιάλεο αλέθεξε όηη 

θαηαςεθίδεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012, δηόηη ζεσξεί αλέθηθηε ηελ 

πινπνίεζή ηνπ. 

 Δπίζεο, ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Ησάλλεο ηκώλεο, αλαθέξζεθε ζηελ εγθύθιην πνπ 

αθνξά ζηνπο θσδηθνύο γηα ην ΦΠΑ ζηα έζνδα- έμνδα θαη ηα νπνία δελ βξήθε ζηνλ 

Πξνϋπνινγηζκό. Τνπ απαληήζεθε όηη εθ παξαδξνκήο δελ ηππώζεθαλ θαη όηη ζην ηειηθό ζώκα 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζα ππάξρνπλ. 

 Τέινο ν αξρεγόο ηεο δεύηεξεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Νηθόιανο Παξζεληώηεο 

αλέθεξε όηη καταψηυίζει ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012 ηνπ Γήκνπ 

Πνιπγύξνπ, δηόηη ν Καιιηθξάηεο απνκπδεί ηνλ εξγαδόκελν θαη πινπηίδεη ην θεθάιαην. 

Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε: 

1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/2010. 

2. ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 155 θαη 159 ηνπ Ν. 3463/2006 θαζώο θαη ησλ άξζξσλ 1 θαη 6 

ηνπ Β.Γ. ηεο 17/5-15/6/1959. 

3. Τηο δηαηάμεηο ηεο απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ εζσηεξηθώλ 55327/30-11-1989. 

4.  Τελ ππ’ αξηζ. 50698/02.12.2011 ππνπξγηθή απόθαζε κε ηελ νπνία παξέρνληαη νδεγίεο 

γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012. 

5. Τελ ππ’ αξηζ. 1/2012 απόθαζή ηνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην Τερληθό Πξόγξακκα. 

6. Τηο απνθάζεηο ηνπ κε ηηο νπνίεο επηβιήζεθαλ θόξνη, ηέιε, δηθαηώκαηα θαη εηζθνξέο 

ππέξ ηνπ Γήκνπ, όπσο θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα. 

7. Τα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό ηνπ ππεξεηνύληνο πξνζσπηθνύ θαη ηηο απνδνρέο 

ηνπ, όπσο θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα. 

8. Τα βεβαησζέληα έζνδα θαη ηα εληαιζέληα έμνδα ηνπ έηνπο 2012. 

9. Τηο απιήξσηεο νθεηιέο παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ, όπσο θαίλνληαη ζην 

ζπλεκκέλν πίλαθα. 

10.  Τν ρξεκαηηθό ππόινηπν πνπ ππήξρε ηελ 30-12-2011, όπσο πξνθύπηεη από ηελ 

βεβαίσζε ηεο ηακεηαθήο ππεξεζίαο. 

11. Τν ζρέδην ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ πνπ θαηήξηηζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ππ’ 

αξηζ. 1/2012 απόθαζή ηεο. 

12. Τα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θαη  κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    θ α η ά   π ι ε η ν ς ε θ ί α 

 

 Δγθξίλεη θαη ςεθίδεη ηνλ Πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012 ηνπ Γήκνπ 

Πνιπγύξνπ, ηνπ νπνίνπ ηα έζνδα θαη έμνδα δηακνξθώλνληαη ζπλνιηθά ζην 

αθόινπζν ύςνο: 

 

ΔΟΓΑ  

ΣΑΚΣΗΚΑ                                               16.883.936,00 € 

ΔΚΣΑΚΣΑ 19.827.744,99 € 

ΔΟΓΑ ΠΟΔ 1.380.500,00 € 

ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΓΑΝΔΗΧΝ ΚΑΗ 6.765.790,15 
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ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΑΠΟ ΠΟΔ 

ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ 

ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 

2.871.050.00 € 

ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ 770.978,86€ 

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ  48.500.000,00 € 

                                    

ΔΞΟΓΑ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 

ΥΡΖΖ                                       

20.484.859,78 € 

ΔΠΔΝΓΤΔΗ 18.868.690,22 € 

ΠΛΖΡΧΜΔ ΠΟΔ, ΛΟΗΠΔ 

ΑΠΟΓΟΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 

8.307.050,00 € 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 839.400,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ  48.500.000,00 € 

                                       

 Δπί ηεο απόθαζεο μειοψήυησε ε πξώηε θαη ε δεύηεξε ειάζζνλα κεηνςεθία 

(ζύλνιν πέληε δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ, ησλ θ.θ. Καπιάλε Θσκά, Γθνιόε 

Γεσξγίνπ, Αβέξε Αζαλαζίνπ, Βαγησλά Αζαλαζίνπ θαη Παξζεληώηε 

Νηθνιάνπ). 

 Ζ κείδνλα κεηνςεθία (ζύλνιν έμη (6) δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ, ησλ θ.θ. 

Μπνγδάλνπ Κσλζηαληίλνπ, Δπαγγειηλνύ Γεκεηξίνπ, ηακνύδε Διεπζεξίνπ, 

Μπάηζηνπ Αζηεξίνπ, Λαθαδάλε Βαζηιείνπ θαη ηκώλε Ησάλλε) ψήυισε υπέρ 

ησλ θσδηθώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ, ηηο 

θνηλσληθέο δαπάλεο θαη ηα Πξνλνηαθά πξνγξάκκαηα, ελώ θαηαςήθηζε ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012 ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζε ζρέζε κε 

ηνπο ππόινηπνπο θσδηθνύο.  

 Σν ηεύρνο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2012, απνηειεί ζπλεκκέλν ηκήκα ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

 

   Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 3/2012 

 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 11 -1-2012 

Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΧΓΡΑΦΟ 

ΑΔΑ: ΒΟΧΒΩΞΜ-Φ9Χ


