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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 3ης/ 29-12-2011
ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα :

Έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων και του Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης του Δήμου Αγιάς, έτους 2012.

Στην Αγιά σήμερα 29/12/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μμ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ.19846-23/12/2011
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και
επιδόθηκε στο Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67
του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 159 παρ.1 του Δ.Κ.Κ..
Πριν από την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Καψάλης Βασίλειος
8. Λέτσιος Βασίλειος
10. Μπελιάς Αντώνιος
12. Πατσάς Κυριάκος
14. Σμυρλής Βασίλειος
16. Συρακούλης Γεώργιος
18. Τσαγκάλης Αντώνιος

3. Βόγιας Δημήτριος
5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Κουτσαντάς Βασίλειος
9. Μαυρογιάννης Αντώνιος
11. Ξαφάρας Χρήστος
13. Σιμούλης Θωμάς
15. Στάθης Νικόλαος
17. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

Απόντες
19. Αργύρης Νικόλαος
20. Βαλάρης Γεώργιος
21. Βατζιάς Αντίγονος
22. Γιάνναρος Γεώργιος
23. Καλαγιάς Γρηγόριος
24. Μπάτσικας Βασίλειος
25. Μαρούδας Ρίζος
26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και Εκπροσώπων
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:
Παρόντες
1.
3.
5.
7.
9.

Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου)
Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)

2.
4.
6.
8.

Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)

Απόντες
10. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
11. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
12. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
13. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
14. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
15. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
16. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
17. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
18. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
19. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
20. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
21. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
22. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στην ειδική συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ.
Γκουντάρας Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης και η μηχανικός του Δήμου κα Αθανασία
Μπαρτζιώκα.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της ειδικής
συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που εισηγήθηκε το θέμα:
Θέμα :

Έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων και του Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης του Δήμου Αγιάς, έτους 2012.

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Σύμφωνα με τις παρ.1-8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010:
«1. Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα
Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το
Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό,
ως παράρτημα.
2. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις
τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των
υπηρεσιών τους.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται
τα ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές ενότητες. Σε περίπτωση
που δημοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης, ο προϋπολογισμός του
συντάσσεται με βάση αυτό.
4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών
του δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ.
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και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί
στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο.
5. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη
προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες
διαβούλευσης.
6. Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε
από το δημοτικό συμβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου
και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή,
εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο
οικείος δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της
απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.
7. Ο προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η εισηγητική έκθεση της
οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την
επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή
Νομιμότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον
προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι
έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος
των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού
έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει
κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.
8. Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του
σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από
γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δημοτική και τοπική
κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το
ύψος αυτής με βάση τον πληθυσμό. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας
προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ή ο
πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.»
Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.3 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 εκδόθηκε η υπ’
αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. ενώ η σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές
κοινότητες ορίζεται με την 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’)
απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.8 του άρθρου 266 του
Ν.3852/2010.
Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 267 του ν. 3852/10 για την πρώτη
εφαρμογή του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:
«1. Οι δήμοι που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο καταρτίζουν τον προϋπολογισμό
τους εντός του πρώτου τριμήνου του 2011.
2. Στον προϋπολογισμό του νέου δήμου, εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις
και οι απαιτήσεις των συνενούμενων δήμων ή κοινοτήτων. Μέχρι την κατάρτιση και
ψήφιση του προϋπολογισμού του νέου δήμου και πάντως όχι αργότερα από την
ανωτέρω προθεσμία, οι προϋπολογισμοί των δήμων και κοινοτήτων που
συνενώνονται, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του 2010. Μετά
την πάροδο της προθεσμίας αυτής, δεν επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με
βάση τον προϋπολογισμό των συνενούμενων δήμων και κοινοτήτων, πλην αυτών που
αφορούν στις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών
εισφορών».
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Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ
141/09.02.2011 τεύχος Β’ εφόσον έχουν μεταβιβασθεί σε δημοτικές ή τοπικές
κοινότητες συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή
των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του Ν 3852/2010, πριν την έναρξη των παραπάνω
διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν. 3852 /2010. Συνεπώς
εφόσον, όπως στην περίπτωση του Δήμου μας δεν μεταβιβάστηκαν τέτοιες
αρμοδιότητες δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του ν. 3852/10.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες
στην από 27/12/2012 συνεδρίασή της σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού και
του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του
Ν.3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει κατά την παρ.1 του άρθρου
3 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’) η Εκτελεστική
Επιτροπή.
Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 7/2011 απόφασή της εισηγήθηκε το
προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ στην Οικονομική Επιτροπή κατά την
περιπτ. δ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύμφωνα
με την περίπτ. α’ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισμού και
του ΕΠΔ το οποίο και υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 163/2011
απόφασή της.
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ
141/09.02.2011 τεύχος Β’)
«3. Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπ' όψη
τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα,
για μεν τα έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που έχουν
ενταλθεί».
Κατόπιν των ανωτέρω, αλλά και της ΚΥΑ οικ.50698/02.12.2011 (ΦΕΚ
2832/14.12.2011 τεύχος Β') «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων,
οικονομικού έτους 2012 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄)
απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»,
σας καλώ να ψηφίσουμε για τον προϋπολογισμό και το ΕΠΔ του Δήμου οικονομικού
έτους 2012».
Στη συνέχεια η μηχανικός του Δήμου Αθανασία Μπαρτζιώκα και ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, ανέλυσαν
το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον προϋπολογισμό αντίστοιχα και απάντησαν σε
ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων.
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία» κος Κυριάκος Πατσάς που είπε:
«Φαίνεται ότι έγινε μια προσπάθεια το Τεχνικό Πρόγραμμα να είναι στα μέτρα των
δυνατοτήτων του Δήμου μακριά πολύ από αυτό που είχαμε κάνει πέρυσι. Βλέπω, όμως,
και μπορώ να καταλάβω το λόγο που γίνεται, να δώσουμε δηλαδή δουλειά σε
συντοπίτες μας και ότι ολόκληρο το τεχνικό πρόγραμμα είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να
υλοποιηθεί χωρίς καμία δημοπρασία. Κάποια έργα όμως θα έπρεπε να ομαδοποιηθούν.
Επίσης βλέπω ότι ο τέως Δήμος Λακέρειας αναφέρετε μόνο δύο φορές στο Τεχνικό
Πρόγραμμα. Δεν τον εκπροσωπώ εγώ βέβαια, τον εκπροσωπεί ο Αντιδήμαρχος, όμως
μου δίνεται το δικαίωμα να πω τα εξής: ή ότι σ’ αυτή τη Δημοτική Ενότητα δεν
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υπάρχουν ελλείψεις και θα πρέπει να αισθάνομαι ικανοποιημένος ως πρώην Δήμαρχός
της ή ότι είναι παραμελημένος. Από το πρόγραμμα των 800.000,00€ για τη δημοτική
ενότητα Λακέρειας θα δώσουμε, αν τα δώσουμε, 20.000,00€. Αυτό δείχνει ότι μερικά
πράγματα δεν τα προσέχουμε όσο πρέπει ή ότι δεν έχουμε σωστή ενημέρωση για τις
ανάγκες και όχι ότι είναι όλα εντάξει στη Δημοτική ενότητα Λακέρειας. Η Δημοτική
Ενότητα Λακέρειας θα αντιμετωπίσει, ειδικά φέτος, λόγω της ανυδρίας, μεγάλο
αρδευτικό πρόβλημα. Πρόβλεψη για έργα που θα λύνουν αυτό το πρόβλημα δεν
υπάρχουν στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης βασίζεται στα έσοδα που
παρουσιάζονται στον προϋπολογισμό, την εισηγητική έκθεση του οποίου έχω
καταψηφίσει στην Οικονομική Επιτροπή, έτσι δεν θα ψηφίσω και το Τεχνικό
Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.
Από τον προϋπολογισμό θα ψηφίσουμε τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, χωρίς
υπερωρίες διότι οκτώ χρόνια σαν Δήμαρχος δεν έδωσα ποτέ, θα ψηφίσουμε τις
επιχορηγήσεις για τα σχολεία, και θα ψηφίσουμε και τις επιχορηγήσεις που έχουν
καθορισθεί με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου προς το Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης»
και την Κοινωφελή Επιχείρηση «Καλυψώ». Τα υπόλοιπα τα καταψηφίζουμε».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος Βασίλειος Καψάλης που είπε:
«Δεν θα ψηφίσουμε τον Προϋπολογισμό, πλην αυτών που ανέφερε ο κ. Πατσάς.
Το ίδιο ισχύει και για το Τεχνικό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για
τα οποία θα ήθελα να πω τα εξής: Οι Τοπικοί Πρόεδροι ονειρεύονται έργα για τον
τόπο τους. Είναι άτυχοι όμως γιατί λόγο της συγκυρίας δεν θα γίνει κανένα έργο. Σε
λίγο καιρό έρχεται το πρόγραμμα εξυγίανσης που θα μας «δέσει» τα χέρια.
Αποκαταστάσεις και συντηρήσεις θα γίνονται μόνο. Αν δούμε ότι από το περσινό
Τεχνικό Πρόγραμμα δεν υλοποιήθηκε σχεδόν τίποτα, θα καταλάβουμε ότι το ίδιο θα
γίνει και φέτος. Κακώς βέβαια και κρίμα, γιατί εγώ πέρασα από Πρόεδρος και ξέρω
την αγωνία που έχει για να γίνει κάτι στο χωρίο του.
Ακούμε τον κόσμο και ζυγίσουμε τις προτεραιότητες. Ο Δήμος θα περάσει μια
δύσκολη εποχή, θα μπει σε περιπέτειες, που δεν μπορεί να τις φανταστεί κανένα μας και
ο ρεαλισμός λέει ότι δεν θα υλοποιηθεί τίποτα και είναι κρίμα για το Δήμο μας.
Συμφωνώ μ’ αυτά που είπε στην τοποθέτησή του ο κ. Πατσάς, αλλά θα ήθελα να
κάνω μια πρόταση στο Δήμαρχο. Η πρότασή μου είναι η εξής: Να καταργήσουμε δύο
Αντιδημαρχίες. Μία εκ των Μελιβοίας και Ευρυμενών και μία εκ των Αγιάς και
Λακέρειας. Επίσης και επειδή είμαστε σε περίοδο λιτότητας προτείνω μείωση 10% επί
των εξόδων παράστασης όλων των αιρετών του Δήμου μας.
Έτσι θα δείξουμε έμπρακτα ότι συμμετέχουμε όλη στη αυτή τη δύσκολη συγκυρία».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος Αθανάσιος Τριανταφύλλου που είπε:
«Εγώ θέλω να ρωτήσω, αν ζητήθηκε από τους Πρόεδρους των Τοπικών
Κοινοτήτων να εκφράσουν τις απόψεις τους για το τί προβλήματα έχουν, πια έργα θα
ήθελαν να πραγματοποιηθούν στον τόπο τους ή λήφθηκαν υπόψη τα περσινά αιτήματά
τους διότι στην πλειοψηφία τους δεν έχουν υλοποιηθεί;
Οι εισηγήσεις μας δόθηκαν πολύ αργά και δεν προλάβαμε να τις μελετήσουμε. Από
μια απλή ανάγνωση όμως προκύπτει ότι το φετινό Τεχνικό Πρόγραμμα δεν έχει σχέση
με το περσινό, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για να το ψηφίσουμε.
Όσον αφορά τον προϋπολογισμό τον θεωρώ εικονικό και ανεφάρμοστο, αφού
στηρίζεται σε υπερεκτιμημένα έσοδα που ποτέ δε θα εισπραχθούν. Περάσατε αυξήσεις
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σε τέλη, δε σας πείσαμε τότε, δεν τα ψηφίσαμε, δεν πείσαμε και την Περιφερειάρχη που
προσφύγαμε αλλά συνεχίζουμε τον αγώνα μας.
Στηρίζεται επίσης σε αβάσιμες προσδοκίες για δάνεια. Δάνειο δεν μας έδωσαν
πέρυσι, θα μας δώσουν φέτος; Βελτιώθηκε τάχα η φερεγγυότητά μας; Έχουμε τέτοιες
ενδείξεις ή διαβεβαιώσεις ή εγγράψανε απλά όσα μας χρειάζονται για να
ισοσκελίσουμε τον συζητούμενο προϋπολογισμό;
Μου φαίνεται ότι και αυτός ο προϋπολογισμός είναι εκτός τόπου και χρόνου και θα
μπορούσε να σταθεί σ’ άλλους Δήμους και σ’ άλλες εποχές. Δεν έχετε ακούσει τίποτα
για κοινωνικά παντοπωλεία που φυτρώνουν γύρω μας, για κοινωνικά φαρμακεία, για
συσσίτια., νομίζετε ότι η φτώχεια, η πείνα, η σύγκρουση είναι μακριά μας. Αυτά κύριοι
θα έπρεπε να μας απασχολούν και να μας προβληματίζουν.
Θα ήθελα επίσης να θίξω και μια άλλη παράμετρο. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα που
δεν έχουμε έσοδα πολλά ή που δεν μπορούμε να τα αυξήσουμε, το θέμα είναι και τα
όσα έχουμε πως τα διαχειριζόμαστε.
Δεν είμαι κινδυνολόγος, δεν είμαι μηδενιστής απλά θέλω να βλέπω ωμά την
πραγματικότητα η οποία επιβάλλει σύνεση, περισυλλογή, περισσότερο σεβασμό στους
δημότες μας και τα χρήματά τους. Δεν τα βλέπω στο βαθμό που θα ήθελα στον
προτεινόμενο προϋπολογισμό και γι’ αυτό θα τον καταψηφίσω».
Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κος Βασίλειος Λέτσιος που είπε:
«Χάρηκα ιδιαίτερα που είδα αυτή τη δουλειά σήμερα. Είμαι απ’ αυτούς που
συνεχίζω να γκρινιάζω πάντα, αλλά έχω εκπλαγεί θετικά με το αποτέλεσμα που μας
παραδίδεται σήμερα εδώ.
Είναι γεγονός ότι αυτός ο προϋπολογισμός κατά τη σύνταξή του είχε πάρα πολλές
δυσκολίες.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι περιμένουμε ένα πρόγραμμα εξυγίανσης, την δύσκολη
οικονομική κατάσταση της χώρας, τις μειωμένες πιστώσεις από εθνικούς πόρους για το
2012, συνεπώς έπρεπε οι υπηρεσίες μας να τετραγωνίσουν τον κύκλο.
Με ιδιαίτερη έκπληξη είδα, στα τόσα χρόνια που ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση,
έναν προϋπολογισμό που προσεγγίζει κατά 90% την πραγματικότητα.
Ο προϋπολογισμός κινείται στα πλαίσια μιας νέας φιλοσοφίας που θα βοηθήσει στο
να ορθοποδήσει οικονομικά ο Δήμος και θα τον κάνει βιώσιμο για τα επόμενα χρόνια.
Να δώσω τα συγχαρητήρια μου σ’ όλους τους υπαλλήλους που εργάσθηκαν για τη
σύνταξη αυτού του προϋπολογισμού, παρότι βάλλονται και κατηγορούνται συνέχεια ως
δημόσιοι υπάλληλοι ότι δεν δουλεύουν και δεν αποδίδουν, γιατί απέδειξαν περίτρανα
ότι σε μικρό διάστημα έχουν βγάλει την αντιμισθία έξι μηνών».
Ο Δήμαρχος κος Αντώνης Γκουντάρας που είπε:
«Αγαπητοί συνάδελφοι χαίρομαι ιδιαίτερα που όλοι μας αναγνωρίζουμε την πολλή
καλή δουλειά που έγινε από τις υπηρεσίες του Δήμου. Τόσο από την Οικονομική όσο
και από την Τεχνική Υπηρεσία και γενικά απ’ όλους όσοι ασχολήθηκαν για έρθει
σήμερα προς ψήφιση το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και ο Προϋπολογισμός.
Είναι πράγματι γεγονός ότι βιώνουμε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Τα έσοδα
που προβλέπονται για το 2012 είναι έσοδα πραγματικά.
Φυσικά και συζήτησα με τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων και δε θα
διαφωνήσω με το κ. Καψάλη όσον αφορά την αγωνία των Προέδρων και το γεγονός
ότι θέλουν να παρουσιάσουν έργο. Είναι γεγονός ότι ο Τοπικός Πρόεδρος είναι πιο
κοντά στον κόσμο από εμένα και τους δημοτικούς συμβούλους και είναι αυτός που
καθημερινά ακούει τα παράπονά του. Όμως είπαμε ότι το 2012 πρέπει να είναι μια
χρονιά αφετηρία για το Δήμο μας. Άρα δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς παρά μόνο να
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καταγράψουμε τις πραγματικές δυνατότητες που έχουμε ως Δήμος. Θα διαφωνήσω
όμως με τον κ. Καψάλη στο εξής: Ο μηχανισμός στήριξης δεν είναι απαραίτητα αυτός
που θα μας βάλει σε περιπέτειες, έχουμε μπει από μόνοι μας σε περιπέτεια.
Τίθενται επίσης θέματα από τον συνάδελφο κ. Καψάλη που μπορούν να θέσουν
εκτός λειτουργίας ολόκληρο το Δήμο. Με την ίδια λογική να μην υπάρχει κανένας
Αντιδήμαρχο, γιατί να είναι δύο; Πρέπει να κατανοήσουμε ότι διοικούμε ένα τεράστιο
γεωγραφικά χώρο, που έχει τρομερές διαφοροποιήσεις από χιλιόμετρο σε χιλιόμετρο
και έχουμε αναλάβει μια τεράστια ευθύνη απέναντι στους συμπολίτες μας. Αφενός να
κρατήσουμε όρθιο το Δήμο και αφετέρου να βάλουμε αναπτυξιακές βάσεις. Με την ίδια
λογική να κάνω και εγώ μια αντιπρόταση και να μην βάλω κανέναν Αντιδήμαρχο.
Θέλω να πω μ’ αυτό ότι πριν κάνουμε τις προτάσεις μας θα πρέπει να σκεφτόμαστε την
αποστολή μας και τις ευθύνες, τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις απέναντι στους δημότες
μας.
Η αποστολή που αναλάβαμε είναι πάρα πολύ σοβαρή. Αν ζητάτε από εμένα να
διοικήσω αυτό το Δήμο μόνος, σας λέω ότι δεν μπορώ. Γι’ αυτό εξάλλου ο νομοθέτης
προέβλεψε τον αριθμό των Αντιδημάρχων. Δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να μην
έχω τοπικούς Αντιδημάρχους, δε γίνεται είναι τέτοιες οι αποστάσεις, είναι διαφορετικά
τα προβλήματα. Ο Δήμος μας έχει ιδιομορφίες, έχει κάμπο, θάλασσα, υδροβιότοπους,
έχει το δέλτα του Πηνειού και έχει τα ορεινά κομμάτια. Υπάρχει περίπτωση να
λειτουργήσω αυτό το σύστημα εγώ; Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Γνωρίζετε επίσης ότι π.χ. η Αντιδήμαρχος Αγιάς είναι και Πρόεδρος στο ΝΠΔΔ.
Πρέπει να προσέχουμε με τις προτάσεις μας, γιατί θα πετύχουμε ακριβώς το
αντίθετο απ’ αυτό που σκεπτόμαστε, και δυστυχώς το έχουμε αυτό σαν Χώρα, η Ελλάδα
είναι Χώρα των άκρων. Απ’ τη μια πλευρά πάμε εντελώς στην απέναντι, δεν βρίσκουμε
ενδιάμεση λύση.
Σε ένα Δήμο σαν το δικό μας, αυτής της δυναμικότητας και έκτασης, αλλά και των
έντονων διαφοροποιήσεων, η διοικητική δομή που υπάρχει σήμερα είναι δομή που
μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Αν θέλετε να μειώσουμε το αποτέλεσμά μας, να
κατεβάσουμε τον πήχη πολύ χαμηλά και να πάμε σε μια αμυντική στάση τα υπόλοιπα
χρόνια, μια πρόταση είναι κι αυτή, δηλαδή να μην έχω κανέναν Αντιδήμαρχο.
Σαφώς και δεν αποδέχομαι την πρόταση του κου Καψάλη. Είναι πρόταση που δεν
συμβάλλει στο παραμικρό να υπάρξει ανάπτυξη στο Δήμο μας».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
 την εισήγηση και την τοποθέτηση του Δημάρχου,
 τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων,
 τις διατάξεις της περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
 τις διατάξεις των παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του
Ν.3852/2010,
 τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του
Ν.3852/2010,
 τις διατάξεις των παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,
 την ΚΥΑ οικ.50698/2-12-2011 με θέμα «Οδηγίες για την κατάρτιση
προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2012 - τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του
προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»,
 την υπ’ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις
Δημοτικές Ενότητες,
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 την υπ’αριθμ.5694/3.2.2011 απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ
 την υπ’ αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές
κοινότητες,
 την υπ’ αριθμ.7/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία
εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ στην Οικονομική
Επιτροπή,
 το σχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ του Δήμου Αγιάς του έτους 2012,
όπως συντάχθηκε με την υπ’ αριθμ.163/2011 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής,
 την ΚΥΑ οικ.50698/02.12.2011 (ΦΕΚ 2832/14.12.2011 τεύχος Β') και
 τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του έτους 2012,
όπως εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας απόφασης.
Β. Το κείμενο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και
παραρτήματα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας (μέχρι την τοποθέτησή του
στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης) εντός δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο.
Γ. Η παρακάτω συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή
εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται
στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
0
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
5.444.562,27
01
Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία
251.503,06
02
Έσοδα από κινητή περιουσία
12.000,00
03
Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα
1.939.944,73
04
Έσοδα από τέλη και παροχή υπηρεσιών
267.507,73
05
Φόροι και εισφορές
20.081,00
06
Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες
2.876.855,75
07
Λοιπά τακτικά έσοδα
76.670,00
1
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
1.348.156,72
11
Έσοδα από εκποίησης κινητής και ακίνητης περιουσίας
0,00
12
Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
90.650,00
13
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις
1.142.638,72
14
Δωρεές – Κληρονομιές - Κληροδοσίες
0,00
15
Προσαυξήσεις – Πρόστιμα - Παράβολα
37.368,00
16
Λοιπά έκτακτα έσοδα
77.500,00
2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ
964.632,47
21
Έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά
466.564,82
22
Έσοδα Π.Ο.Ε. έκτακτα
498.067,65
3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.
7.269.911,54
31
Εισπράξεις από δάνεια
5.701.176,47
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Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα
παρελθόντα οικονομικά έτη
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων
Επιστροφές χρημάτων
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

1.568.735,07
874.276,46
795.000,00
79.276,46
472.923,27
190.234,25
282.689,02
16.374.462,73

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
Έξοδα
6.390.381,55
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
1.851.858,00
Αμοιβές αιρετών & τρίτων
1.171.475,40
Παροχές τρίτων
1.809.400,00
Φόροι-τέλη
26.500,00
Λοιπά γενικά έξοδα
51.300,00
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως
654.292,40
Προμήθειες αναλωσίμων
517.950,00
Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους
302.605,75
Λοιπά έξοδα
5.000,00
Επενδύσεις
2.221.342,91
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων & προμήθειες παγίων
209.000,00
Έργα
1.193.520,73
Μελέτες-Έρευνες
658.822,18
Τίτλοι πάγιας επένδυσης
160.000,00
Πληρωμές ΠΟΕ Αποδόσεις & Προβλέψεις
7.655.299,08
Πληρωμές ΠΟΕ
6.860.299,08
Αποδόσεις
795.000,00
Προβλέψεις μη είσπραξης
0,00
Αποθεματικό
107.439,19
Σύνολα
16.374.462,73
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γενικές Υπηρεσίες
Οικονομικές Διοικητικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής
Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού
Υπηρεσίες Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης
Υπηρεσία Τεχνικών Έργων
Υπηρεσία Πρασίνου
Υπηρεσία Πολεοδομίας
Υπηρεσία Νεκροταφείων
Δημοτική Αστυνομία
Λοιπές Υπηρεσίες
Σύνολα Υπηρεσιών

1.768.518,15
1.156.441,00
361.555,00
2.247.559,00
134.105,00
2.622.614,31
153.700,00
17.600,00
45.250,00
0,00
104.382,00
8.611.724,46

ΑΔΑ: ΒΟΖΓΩ6Ι-Ι67
Σελίδα 10 από 10
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Δ. Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του Ν. 3861/2010 «πρόγραμμα
Δι@ύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται.
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης μείζονος
μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ.κ. Πατσάς Κυριάκος, Καψάλης
Βασίλειος, Στάθης Νικόλαος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος, για τους λόγους που
καταγράφονται στις τοποθετήσεις τους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος

