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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

 Αριθμός σνεδρίαζης :  4/ 07-2-2022 

 

          Αριθμός Απόθαζης:  10/2022 

 

ΘΕΜΑ:  ΄΄  σμμόρθωζη ηοσ ζτεδίοσ προϋπολογιζμού οικονομικού έηοσς 2022, ζύμθωνα με ηη 

γνώμη ηοσ Παραηηρηηηρίοσ ΄΄. 

 

 Σην Σηδεξφθαζηξν, ζήκεξα ηελ  7
ε
 ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Γεπηέξα 

θαη ψξα 11:00 π.κ. , ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, θαηφπηλ 

ηεο ππ’ αξηζκφ πξση. 833/03-02-2022  έγγξαθεο πξφζθιεζεο  ηνπ  Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδφζεθε 

λφκηκα. Σχκθσλα κε ηελ πξφζθιεζε ε ζπλεδξίαζε ήηαλ κεηθηή δειαδή πξαγκαηνπνηήζεθε  κε 

ηειεδηάζθεςε θαη κε δηα δψζεο παξνπζία, ζε εθαξκνγή  ηεο  κε  αξηζκφ  643/24-09-2021  εγθπθιίνπ 

ηνπ  Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνχ ην ζψκα βξέζεθε ζε λφκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία έμη  (6) κειψλ θαη 

ηελ απνπζία ελφο (1) ήηνη: 

                               Παρόνηα μέλη                                                                         Απόνηα μέλη 

1) Γνκνπρηζίδεο Φψηηνο, πξφεδξνο                                             7)  Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο   
                    

2) Τνξνπλίδεο Ησάλλεο   

3) Νηθεθφξνπ Κσλζηαληίλνο                             

4) Ηληδέο Νηθφιανο                        

5) Κνξσλίδεο Παχινο 

6) Γήκνπ Ησάλλεο                        

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ θ. Κνηξίδνπ Διέλε, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ. Μεηά ηελ 

ζπδήηεζε ησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζεκάησλ, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ζπλέρηζε κε ηελ 

ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο.  Αλαθνξηθά κε ηελ ζπδήηεζε ηνπ πξψηνπ 
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ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο   Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο γηα ηελ 

αλακφξθσζε ηνπ ζρεδίνπ  ηνπ  Πξνυπνινγηζκνχ  έηνπο  2022  είλαη απηνχζην φπσο αθνινπζεί: 

                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Σιδηρόκαστρο  21/01/2021 

ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ                                                                       Αρίθμ.πρωτ: ΔΤ 

ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ                                              

                                                                                                        Προς :Πρόεδρο Ο.Ε. 

                     

                                                                                   

 

 

 

Αναμόρφωςη Σχεδίου Προχπολογιςμοφ ζτουσ 2022 

 

     Η οικονομική υπηρεςία του Δήμου  αφοφ ζλαβε υπόψη τησ: 

1. Τα ςχζδιο του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2022 όπωσ αυτό αποτυπϊνεται ςτην …. Απόφαςη Οικονομικήσ Επιτροπήσ  

2. Την Γνϊμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικήσ Αυτοτζλειασ των Ο.Τ.Α.  

 

Προτείνεται  η μείωςη των πιςτϊςεων, που εκ παραδρομήσ εγγράφηςαν, ςτον  

A) ΚΑΕ 0611 ϋϋΚΑΠ για την κάλυψη γενικϊν αναγκϊν’’ κατά 29.156,00€ και η διαμόρφωςή του ςτισ 

3.272.980,80€ και ςτον  

Β) ΚΑΕ 0619 ‘’ΚΑΠ για λοιποφσ ςκοποφσ’’ κατά 5.160€   και η διαμόρφωςή του ςτισ 249.548,76€ 

Η παραπάνω μεταβολή πιςτϊςεων ςυνολικοφ φψουσ  34.316€ από τουσ παραπάνω κωδικοφσ εςόδου 

μεταβάλλει και το αποθεματικό  ΚΑΕ  90.9111 ‘’ αποθεματικό’’ του οποίου η πίςτωςη διαμορφϊνεται από 

175.584,53 ςε 141.268,53€. 

 

 

H Aν. Πρ. Τμ. Οικονομικϊν Υπηρεςιϊν 

 

 

Σιάρκου Γεωργία 

 

 

Συνημμζνο: 1.Νζο Σχζδιο Προχπολογιςμοφ  
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Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ θχξην Τνξνπλίδε λα εηζάγεη ζηε 

ζπδήηεζε ην  πξψην  ζέκα  ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ην νπνίν είλαη:   ΄΄  Σπκκφξθσζε ηνπ ζρεδίνπ 

πξνυπνινγηζκνχ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022, ζχκθσλα κε  ηε γλψκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ΄΄. 

Ζ δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ δηεμάγεηαη ζρεηηθά, έρεη αλαιπηηθά σο εμήο: 

Πξφεδξνο: Πξνρσξάκε ηψξα ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θέκα πξψην,  εηζεγεηήο θχξηνο 

Τνξνπλίδεο. 

Τνξνπλίδεο:  Ναη, γεηά ζαο  θη απφ εκέλα. Δίλαη κηα αλακφξθσζε ηνπ ζρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα 

κηα εηζήγεζε πνπ ήξζε, κηα δηφξζσζε απφ ην Παξαηεξεηήξην θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Υπεξεζία. Τν 

ζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2022, φπσο απηφ απνηππψλεηαη  ζηελ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο θαη ηε γλψκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΤΑ, πξνηείλεηε ε 

κείσζε ησλ πηζηψζεσλ πνπ εθ παξαδξνκήο εγγξάθεζαλ ζηνλ ΚΑΔ 0611 ΄΄ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε 

γεληθψλ αλαγθψλ ΄΄ θαηά είθνζη ελληά ρηιηάδεο εθαηφλ πελήληα έμη επξψ θαη ε δηακφξθσζή ηνπο, ζηα 

ηξία εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο εβδνκήληα δχν ελληαθφζηα νγδφληα ρηιηάδεο θφκκα νγδφληα ιεπηά  θαη 

ζηνλ ΚΑΔ 0619 πνπ αθνξά ΄΄ΚΑΠ γηα ινηπνχο ζθνπνχο ΄΄ θαηά πέληε ρηιηάδεο εθαηφλ εμήληα 

(5.160) επξψ θαη ε δηακφξθσζή ηνπ ζηηο δηαθφζηεο ζαξάληα ελληά ρηιηάδεο πεληαθφζηα ζαξάληα 

νθηψ επξψ θαη εβδνκήληα έμη ιεπηά.  Ζ παξαπάλσ κεηαβνιή πηζηψζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο ηξηάληα 

ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ δέθα έμη (34.316) επξψ απφ ηνπο παξαπάλσ θσδηθνχο εζφδνπ, 

κεηαβάιιεη ην απνζεκαηηθφ ζηνλ ΚΑΔ θσδηθφ 90.9111  ΄΄ Απνζεκαηηθφ ΄΄,  ηνπ νπνίνπ ε πίζησζε 

δηακνξθψλεηαη απφ εθαηφλ εβδνκήληα πέληε ρηιηάδεο πεληαθφζηα νγδφληα ηέζζεξα επξψ θαη 

πελήληα ηξία ιεπηά (175.584,53) ζε  εθαηφλ ζαξάληα κία ρηιηάδεο δηαθφζηα εμήληα νθηψ θαη 

πελήληα ηξία ιεπηά (141.268.53). Απιά ήηαλ εθ παξαδξνκήο κία δηφξζσζε, έλα ιαζάθη πνπ έθαλε ε 

νηθνλνκηθή ππεξεζία θαη πξνηείλσ λα ην ςεθίζνπκε. Έρεη έξζεη  απφ ην Παξαηεξεηήξην.  Γελ έρσ 

θάηη άιιν λα πσ,  δήκαξρε. 

Γήκνπ: (Οκηιεί γηα ιίγν δελ αθνχγεηε θαζαξά  …. Γειαδή ….θαη ν θχξηνο Τνξνπλίδεο ηνπ απαληά).  

Τνξνπλίδεο:  Ναη. 

Πξφεδξνο: Σπγλψκε πξνηνχ κηιήζεη ν θχξηνο Τνξνπλίδεο. Κχξηε Τνξνπλίδε,   ζχκθσλα ινηπφλ κε 

ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ γλψκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

νξηδφκελα ζηηο αλσηέξσ ζρεηηθέο δηαηάμεηο, παξαθαιείηαη ε νηθνλνκηθή  επηηξνπή, φπσο λα πξνβεί 

άκεζα ζηελ αλάινγε δηακφξθσζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ηεξνχληαη νη 

ζρεηηθέο νδεγίεο θαηάξηηζήο ηνπ ππνβάιινληαο απηφ πξνο ςήθηζε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη 
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επηζπλάπηνληαο ηελ γλψκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, ην παξφλ έγγξαθν θαζψο θαη ε αηηηνινγηθή έθζεζε 

ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη νη πξνζαξκνγέο πνπ επήιζαλ ζην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Λνηπφλ, 

θχξηνη έρνπκε ηελ εηζήγεζε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα  δηφξζσζε ζε απηνχο ηνπο έμη ρηιηάδεο (6.000) 

ηφζνπο θσδηθνχο πνπ έρνπκε εδψ πέξα. Τν πνζφ, πφζν αθνξά θχξηε Τνξνπλίδε;    

Τνξνπλίδεο: Τν πνζφ πφζν αθνξά; 

Πξφεδξνο: Ναη  

Τνξνπλίδεο: Τν πνζφ ηεο δηφξζσζεο είλαη  ηξηάληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηξηαθφζηα δέθα έμη  (34.316) 

επξψ  θαη αθνξά δχν θσδηθνχο. 

Πξφεδξνο: Λνηπφλ καο έρεη έξζεη ε εηζήγεζε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ θαη ινηπά θαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ςήθηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ   (δελ αθνχγεηαη θαζαξά γηα ιίγν) ..  , έρνπκε θακία 

εξψηεζε επί ηνπ ζέκαηνο; 

Γήκνπ:  Μπνξψ λα θάλσ κία ηνπνζέηεζε θχξηε πξφεδξε, αλάινγε κε απηά πνπ είπε ν θχξηνο 

Τνξνπλίδεο.  Αλάινγα κε ηελ δηακφξθσζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  Να θαηαζέζνπκε,   λα 

θαηαζέζνπκε θαη εκείο ηελ άπνςή καο ζαλ ζπλδπαζκφο, ν νπνίνο είλαη ν έμεο: Γξάθεηε έηζη δελ 

είλαη; είλαη αλνηρηά ηα κηθξφθσλα θαη γίλεηαη θαηαγξαθή. Δάλ θάηη δελ ζα θαηαιάβεη θαη ε θπξία 

Κνηξίδνπ, επεηδή είλαη γξακκέλν, φηη ρξεηαζηεί δηεπθξηλήζεηο κπνξψ λα ζαο ην δψζσ θαη γξακκέλν. 

Λνηπφλ,  ε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο ιήθζεθε ζηηο είθνζη κία Γεθεκβξίνπ δχν ρηιηάδεο 

είθνζη έλα (21-12-2021) θαη ζηε Γηαχγεηα κε ΑΓΑ: ελλέα ςη δχν ςη ην δχν ιάζνο ςη ςη ελλνψ σκέγα 

έλα χςηινλ παχια, γηψηα ζίγκα χςηινλ (ΨΨΩ1Υ-ΗΣΥ) είλαη αλαζηεζείζα  ζηηο ηέζζεξηο πξψηνπ ηνπ 

είθνζη δχν (04-01-2022) θαη ψξα 11:57 κε ζέκα ΄΄ Καηάξηηζε ζρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 

2022΄΄. Οη νδεγίεο ηεο Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο  55040/21-07-2021  ζην ΦΔΚ 3291/26-7-2021 

ηεχρνο βήηα ην νπνίν αλαθέξεη  ΄΄ Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

Γήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 - κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξ. 7028/2004 (Β 253) απφθαζεο ΄΄,   

ζαο αλαθέξσ ηα εμήο.  Άξζξν  δχν,  ΄΄ Γηαδηθαζίεο ζχληαμεο, ςήθηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ΄΄ παξάγξαθνο ηέζζεξα.   

Γηα ηηο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο, ηε ζχληαμε ηνπ πξνζρεδίνπ θαη ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

ηελ ςήθηζε, ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη ηε δεκνζίεπζή ηνπ, κεηά ησλ αληίζηνηρα πξνβιεπφκελσλ 

πξνζεζκηψλ, εθαξκφδνληαη νη θαηά ζηάδηα πινπνίεζεο απηψλ θάζε θνξά ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Γηα 

ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή απαηηείηαη θαη’ 

ειάρηζηνλ ε χπαξμε ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίδεηαη κε γλψκνλα 
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ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ θαη ςεθίδεηαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ςήθηζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Σηηο είθνζη κία Γεθεκβξίνπ πνπ ζπλεδξίαζε ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ππήξρε 

πνπζελά ηερληθφ πξφγξακκα; Φπζηθά φρη. 

 Ζ πξψηε αλαθνξά έγηλε πξηλ ιίγεο εκέξεο. Έθηαζε ζρεδφλ κήλαο κεηά ηελ ειεγρφκελε γηα ηελ 

λνκηκφηεηα ηεο απφθαζεο ηελ απίζηεπηε ςεθνθνξία πνπ φινη ηε γλσξίδνπλ. Δδψ λα αλαθέξσ φηη ηα 

φζα αλέθεξε ν δήκαξρνο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαη πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε, ήηαλ ηειείσο,  απνδείρηεθαλ ηειείσο ςέκαηα. Πνπ κνπ έιεγε λα κπσ ζηε 

δηαχγεηα θαη λα ηα βξσ. Σηε Γηαχγεηα δελ ππήξρε ηίπνηα.  

Καη παξφια απηά εζείο ήζαζηαλ ππνρξεσκέλνη λα καο ηα δψζεηε. Με έγθαηξε ππνβνιή γηα ηελ 

νηθνλνκηθή επηηξνπή ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. Αλ ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ 

νινθιεξσκέλν πιαίζην δξάζεο δελ θαηαξηηζηνχλ θαη δελ ππνβιεζνχλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξάγξαθν εθηά ή αλ ν πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, δελ κεξηκλήζεη γηα λα ζπγθιεζεί ην 

ζπκβνχιην έσο ηελ δεθαπέληε Ννεκβξίνπ ην ζπκβνχιην ζπλέξρεηαη απηνδίθαηα ηελ πξψηε Κπξηαθή 

κεηά ηελ εκεξνκελία απηή θαη ψξα 11:00  ην πξσΐ, ζην ζπλήζε ρψξν   ζπλεδξηάζεψλ ηνπ θαη 

πξνρσξεί ζηε ζχληαμε θαη ςήθηζή ηνπ. 

 Σχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο νθηψ θαη ελλέα. Αλ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη πάιη δελ ζπληάμεη θαη  

ςεθίζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ζπλέξρεηαη 

απηνδίθαηα εθ λένπ ηελ ακέζσο επφκελε Κπξηαθή θαη ψξα 11:00 ζην ζπλήζε ρψξν ησλ 

ζπλεδξηάζεψλ θαη πξνρσξεί ζηε ζχληαμε θαη ςήθηζή ηνπ. Δάλ ηζρχεη απηφ, κήπσο θάπνηνη δελ 

έθαλαλ ην θαζήθνλ ηνπο;   Καη αλαθέξνκαη ζηνπο αηξεηνχο κε αμηψκαηα.   Γελ ην ςεθίδσ, γηαηί δελ 

ηεξήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο φπσο πηζηεχσ. Γελ είρακε ζρέδην ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο παξά κφλν 

ηελ δεκνηηθή άπνςε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ζηηο είθνζη κία Γεθεκβξίνπ θαη εκκέλνπκε ζηηο 

ηνπνζεηήζεηο καο γηα κείσζε ηειψλ θαη δηαθνξεηηθφ ηερληθφ πξφγξακκα, φπσο δηαηππψζεθε ζην 

Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ   είθνζη δχν.  Τέινο,   γηαηί λα κε ζπληαρζεί θαη λα ζηαιεί 

γηα ζχκθσλε γλψκε  ν πξνυπνινγηζκφο κε φια ηα έζνδα θαη ηηο νθεηιέο κέρξη 31-12-2021 κε ηηο 

απνθάζεηο ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ςεθίζηεθαλ κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ςεθίζηεθαλ εληφο ηνπ δχν ρηιηάδεο είθνζη δχν; Φεβξνπάξηνο είλαη θαη μέξνπκε, φηη ηψξα πνπ 

θαηαξηίζηεθε δελ είλαη ξεαιηζηηθφο αιιά είλαη εηθνληθφο. Τα ζηνηρεία ππάξρνπλ. Δπραξηζηψ πνιχ. 

Πξφεδξνο: Λνηπφλ,  επί ηνπ ζέκαηνο έρνπκε: ε εηζήγεζε είλαη ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

είθνζη δχν, φπσο απηφ απνηππψλεηαη ζηελ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,  ηε γλψκε ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ ΟΤΑ, πξνηείλεηε ινηπφλ απφ ηελ Οηθνλνκηθή 

Υπεξεζία ε κείσζε ησλ πηζηψζεσλ πνπ εθ παξαδξνκήο εγξάθεζαλ ζηνλ θσδηθφ   ΄΄ΚΑΠ εθ 
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παξαδξνκήο εγξάθεζαλ  ΄΄ΚΑΠ  γηα ηελ θάιπςε γεληθψλ αλαγθψλ ΄΄  θαηά είθνζη ελληά ρηιηάδεο 

εθαηφλ πελήληα έμη  (29.156,00) επξψ θαη ε δηακφξθσζή ηνπο ζηα ηξία εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο 

εβδνκήληα δχν ρηιηάδεο ελληαθφζηα νγδφληα επξψ  θφκκα νγδφληα (3.272.980,80) επξψ.  

 Σηνπο ΚΑΔ 0619 πνπ αθνξά ΄΄ΚΑΠ γηα ινηπνχο ζθνπνχο ΄΄ θαηά πέληε ρηιηάδεο εθαηφλ εμήληα (5.160) 

επξψ θαη ε δηακφξθσζή ηνπο, ζηηο δηαθφζηεο ζαξάληα ελληά ρηιηάδεο πεληαθφζηα ζαξάληα νθηψ θφκκα  

εβδνκήληα έμη (249.548,76). Ζ παξαπάλσ κεηαβνιή πηζηψζεσλ χςνπο ηξηάληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ 

ηξηαθνζίσλ δέθα έμη (34.316) επξψ απφ ηνπο παξαπάλσ θσδηθνχο εζφδνπ, κεηαβάιιεη ην απνζεκαηηθφ 

ηνπ ΚΑΔ  ΄΄Απνζεκαηηθφ΄΄,  ην νπνίν επίζεο δηακνξθψλεηαη    απφ  175,584    ζε  141.268  Απηή είλαη ε 

εηζήγεζε καδί κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, ην νπνίν δεηάεη λα πξνβεί άκεζα ε 

νηθνλνκηθή επηηξνπή ζε δηακφξθσζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα ηεξνχληαη νη 

ζρεηηθέο νδεγίεο θαηάξηηζεο  θαη ηα ινηπά. 

Απηέο είλαη νη εηζεγήζεηο, …(θάπνηνο δηαθφπηεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο δηάκεζνπ ηειεθσληθήο θιήζεο ….κηζφ ιεπηφ… ιέεη ν πξφεδξνο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  

θαη απεπζχλεηαη ζε απηφλ πνπ δηαθφπηεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ ……. λα κελ κε ελνριήζεη θαλείο, γηαηί 

έρσ νηθνλνκηθή επηηξνπή). Λνηπφλ, απηή είλαη ε εηζήγεζε θαη απφ ην Παξαηεξεηήξην ηελ νπνία (δελ 

αθνχγεηαη θαιά) …. λα εθαξκφζνπκε. Καη γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα θαη ινηπά δελ πξφθεηηαη λα ζαο 

απαληήζσ,  γηαηί  δελ είλαη ζέκα γηα ηελ Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή. 

Όζν αθνξά γηα ηα ηέιε, ήδε έρνπλ ζηαιεί θαη πεξηκέλνπκε ηελ έγθξηζε λνκηκφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη 

νη ελζηάζεηο, θαηαγγειίεο, πνπ έρνπλε γίλεη, ινηπφλ, γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε ηελ 

εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο   ζην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην. 

Δπί ηνπ ζέκαηνο ηψξα, εκείο ςεθίδνπκε  (δελ αθνχγεηαη θαζαξά) γηα ηε εηζήγεζε ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ θαη ηελ  δηακφξθσζε αληίζηνηρα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Απηφ ςεθίδνπκε.   

Γήκνπ: Τνλ ιφγν θχξηε δήκαξρε. 

Πξφεδξνο: Όρη φηη είραηε λα πείηε θαηαγξάθεθε ζην ζέκα ηψξα ..(δηαθφπηεηαη).. 

Γήκνπ: Τν μέξσ φηη θαηαγξάθεθε (κηινχλ καδί δελ αθνχγεηαη) 

Γήκνπ: Έρσ λα θάλσ κία δηεπθξίληζε θχξηε δήκαξρε, δελ είλαη δπλαηφλ ζα κνπ ζηεξήζεηε θαη ηνλ 

ιφγν. 

Πξφεδξνο: Όρη δελ ζα ζαο ζηεξήζσ ηνλ ιφγν, αιιά δελ ζέισ θαη λα ηνλ πάξεηε θχξηε Γήκνπ, 

εληάμεη;  
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(Σπλνκηινχλ πνιινί καδί δελ αθνχγεηε θαζαξά). 

Πξφεδξνο: Σαο παξαθαιψ. 

Γήκνπ: Πνιχ σξαία. Εεηψ ηνλ ιφγν θχξηε πξφεδξε. 

Πξφεδξνο: Λνηπφλ, ηνλ έρεηε. 

Γήκνπ: Δπραξηζηψ πνιχ. Όηη δηάβαζα θχξηε πξφεδξε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, απεπζπλφηαλ 

ζηνλ Αληηδήκαξρν νηθνλνκηθψλ θαη φρη ζε εζάο. Δζείο γλσξίδσ πάξα πνιχ θαιά φηη δελ πξφθεηηαη 

λα απαληήζεηε πνηέ. Καη ε εξψηεζή κνπ ήηαλ ζηνλ Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ. Δάλ δελ ην 

θαηαιάβαηε. Δάλ δελ  ζέιεη  ν θχξηνο Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ λα απαληήζεη είλαη δηθφ ηνπ 

πξφβιεκα, αιιά ζα πξέπεη λα πάξεη ηνλ ιφγν ν Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ ζηνλ νπνίν 

απεπζχλζεθαλ νη εξσηήζεηο θαη φρη ζε εζάο. Λππάκαη πάξα πνιχ. Γελ δήηεζα… (Γηαθφπηεηε απφ ην 

πξφεδξν) 

Πξφεδξνο: Καιά θάλεηε θαη ιππφζαζηε, δηφηη   δελ ηεξείηε ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο  ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  Δληάμεη; θαη΄ αξράο πξνβαίλεηε ζε γεληθέο πνιηηηθέο θξίζεηο  απαξάδεθηεο  

(Γηαθφπηεηε απφ ηνλ θχξην Γήκνπ) … 

Γήκνπ: Μηζφ ιεπηφ θχξηε δήκαξρε ..(Γηαθφπηεηε απφ ην πξφεδξν) 

Πξφεδξνο: .. ελψ ..  (κηινχλ καδί δελ αθνχγνληαη  θαζαξά). Σαο παξαθαιψ πάξα πνιχ θχξηε Γήκνπ. 

Γήκνπ: Σηα εξσηήκαηα, απαληήζηε ζηα εξσηήκαηα. 

Πξφεδξνο: Σαο είπα (δηαθφπηεηαη απφ ηνλ θχξην Γήκνπ). 

Γήκνπ: (Γελ αθνχγεηε θαζαξά) Υπήξρε ηερληθφ πξφγξακκα φηαλ έγηλε   ην ζρέδην ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ;  Απαληήζηε κνπ (νκηινχλ καδί δελ αθνχγεηαη θαζαξά)…. 

Τνξνπλίδεο: Γελ, Γήκαξρε. 

Πξφεδξνο: …. (κηιά δελ αθνχγεηαη θαζαξά κηινχλ καδί) ζηελ Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή  ζαο ξσηάσ 

εγψ θαη απαληήζηε κνπ εζείο.   

Γήκνπ: Τη είλαη απηά πνπ ιέηε θχξηε Γήκαξρε; 
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Πξφεδξνο: Δγψ είκαη ν Πξφεδξνο  εδψ πέξα θαη ζαο ην έρσ πεη. Ο πξφεδξνο 

δηεπζχλεη  ….(δηαθφπηεηε απφ ηνλ θχξην Γήκνπ) 

Γήκνπ : Δζείο είζηε  ν πξφεδξνο (κηινχλ καδί δελ αθνχγεηαη θαζαξά) αιιά απαληήζηε κνπ. 

Πξφεδξνο: …..   (κηινχλ καδί θαη δελ αθνχγεηε θαιά ηη ιέεη ν θαζέλαο)…, δελ κπνξείηε λα θάλεηε 

φηη ζέιεηε, εληάμεη ; 

Γήκνπ: Μνπ είπαηε ςέκαηα, φηη ππάξρεη ην ηερληθφ πξφγξακκα. 

Πξφεδξνο: Θα ζαο.. Γελ αθνχγεηαη …απφ ηελ ερεηηθή θάιπςε.   

Πξφεδξνο: Δγψ ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ. (Μηινχλ καδί ν θχξηνο Γήκνπ θαη ν θχξηνο Γνκνπρηζίδεο) 

Σαο πξνεηδνπνηψ φηη ζα ζαο απνβάιισ απφ ηε ζπλεδξίαζε. 

Γήκνπ: Θα κε απνβάιιεηε απφ ηελ ζπλεδξίαζε: 

Πξφεδξνο: Γηα ηνλ ιφγν φηη δελ ζπκκνξθψλεζηε θαη δηαηαξάζζεηε ηελ νκαιή ηεο δηεμαγσγή.  

Γήκνπ:  Γηαηαξάζζσ ηελ …..(δηαθφπηεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν) 

Πξφεδξνο: Γελ ξσηάηε θχξηε,  έρεηε πάξεη ηνλ ιφγν (κηινχλ καδί) θαη ηνλ έρεηε θαη δεκηνπξγείηε 

αλαζηάησζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,  ζαο ην ηφληζα απηφ. Τν πνηνο ζα δψζεη ην ιφγν θχξηε 

Γήκνπ  είλαη ν πξφεδξνο θαη δελ ηνλ παίξλεηε θαηεπζείαλ απφ κφλνο ζαο θαη απεπζχλεζηε γηα 

ζπδήηεζε. 

Γήκνπ: …..(Μηιά δελ αθνχγεηε θαζαξά). 

Πξφεδξνο: Σαο παξαθαιψ πάξα πνιχ,  ζαο πξνεηδνπνηψ. 

Γήκνπ: Μαο πξνεηδνπνηείηε;  

Πξφεδξνο:  Να έξζεη ν θχξηνο Αληηδήκαξρνο θχξηνο Τνξνπλίδεο.  Έρεη ην ιφγν. 

Πξφεδξνο: Δληάμεη; 

Τνξνπλίδεο: Δπραξηζηψ πνιχ. 

Γήκνπ: Τψξα είζηε λφκηκνο. 
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Τνξνπλίδεο: Γηάλλε λα κηιήζσ ιίγν;  

Γήκνπ: Σαο αθνχσ. 

Τνξνπλίδεο: Όζνλ αθνξά γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα, δελ ήηαλ πξναπαηηνχκελν λα ππάξρεη έγθξηζε 

θαη φπσο μέξεηε, ππήξρε κία, ζέιακε θάπνηεο δηεπθξηλήζεηο θαη θαζπζηέξεζε λα θχγεη γηα έιεγρν, 

δηφηη δεηήζακε ηελ απνκαγλεηνθψλεζε ησλ πξαθηηθψλ. Καη απφ φζν κε δηαβεβαίσζε θαη ε 

δηεπζχληξηα θαη ε  πξντζηακέλε ησλ Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ,  δελ ρξεηαδφηαλ λα είλαη, δελ είλαη 

πξναπαηηνχκελν  δειαδή   γηα λα θχγεη ν πξνυπνινγηζκφο. Γξάθηεθε ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα 

θαη έθπγε ην πξαθηηθφ θαη΄ επζείαλ κφιηο γξάθηεθε. Όζν αθνξά απηφ πνπ είπαηε, γηα ηεο 31 

Γεθεκβξίνπ δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί αθφκε ε θαηαγξαθή  φισλ ησλ ζηνηρείσλ γηα λα έρνπκε κία 

πιήξε εηθφλα ησλ Οηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, γηαηί αθφκε θαη ζήκεξα πεξληνχληαη ηηκνιφγηα θαη ηέηνηα. 

Γη΄ απηφλ ην ιφγν δελ κπνξνχκε λα έρνπκε ηνλ ξεαιηζηηθφ, ηα ππφινηπα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 

είθνζη έλα. Δπραξηζηψ. 

Σηελ ζπλέρεηα ππήξμε έλα πξφβιεκα ζηελ ερεηηθή θάιπςε γηα ηελ αθξηβή απφδνζε ησλ 

δηαιφγσλ. Καηά  ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ αθνινχζεζε ε ςεθνθνξία ζηελ νπνία πέληε απφ ηα έμη 

παξεπξηζθφκελα κέιε ςήθηζαλ ζεηηθά γηα ηελ αλακφξθσζε ζχκθσλα κε ηηο εηζεγήζεηο θαη ν θχξηνο 

Γήκνπ έδσζε αξλεηηθή ςήθν γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλέπηπμε θαη έηζη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή:  

Αποθαζίζει 

Τελ αλακφξθσζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ κείσζε ησλ πηζηψζεσλ, πνπ εθ 

παξαδξνκήο εγγξάθεζαλ σο εμείο:  

A) ΚΑΔ 0611 ΄΄ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθψλ αλαγθψλ’’ θαηά 29.156,00€ θαη ε δηακφξθσζή ηνπ ζηηο 

3.272.980,80€ θαη ζηνλ  

Β) ΚΑΔ 0619 ‘’ΚΑΠ γηα ινηπνχο ζθνπνχο’’ θαηά 5.160€   θαη ε δηακφξθσζή ηνπ ζηηο 249.548,76€ 

Ζ παξαπάλσ κεηαβνιή πηζηψζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο  34.316 επξψ απφ ηνπο σο άλσ αλαθεξφκελνπο  

θσδηθνχο εζφδνπ  κεηαβάιιεη θαη ην απνζεκαηηθφ  ΚΑΔ  90.9111 ‘’ απνζεκαηηθφ’’ ηνπ νπνίνπ ε 

πίζησζε λα δηακνξθψλεηαη απφ 175.584,53 ζε 141.268,53 επξψ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο. 

 

Η απόθαζη ασηή πήρε αριθμό 10/2022  

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί : 
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  Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο                                                 Τα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                       ( ππνγξαθέο) 

    

 

 

 

                                                               Αθξηβέο    Απφζπαζκα                                                        

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

 

Φώηιος Δομοστηζίδης 
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