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        ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

               ΝΟΜΟ  ΠΔΛΛΑ 

           ΓΗΜΟ     ΑΛΜΩΠΙΑ                                                     

          ΣΜΖΜΑ  ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ                                 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ 
            ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 

 
    ΓΡΑΦΔΗΟ :ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 Α Π Ο  Π Α  Μ Α        

ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΣΖ ΑΡΗΘΜ. 03/2013  ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ  

ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΑΛΜΧΠΗΑ 

 Αξηζκ.Απφθ. 06/2013 ΘΕΜΑ : Ψήθηζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2013.  

       

ηελ  Αξηδαία θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζήκεξα 29 Ιαλνπαξίνπ 2013, εκέξα 

Σξίηε θαη ψξα 18.30  (6:30 κ.κ.) ζπλεδξίαζε ηαθηηθά ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Αικσπίαο, 

χζηεξα απφ έγγξαθε θαηεπείγνπζα πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ κε αξηζκφ 1809/25-01-2013,  

φπνπ δφζεθε ζηνλ θαζέλα δεκνηηθφ ζχκβνπιν θαη ζε Πξνέδξνπο  Σνπηθψλ Γηακεξηζκάησλ 

ρσξηζηά, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 67 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Ν.3463/2006 

(Κ.Γ.Κ).    

       Γηαπηζηψζεθε φηη ππήξμε λφκηκε απαξηία δειαδή απφ ηα 27 κέιε Γεκνηηθψλ πκβνχισλ  

ήηαλ παξφληα  25 .Παξφληεο ήηαλ θαη  8  Πξφεδξνη Σ.Κ.   

        ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξψλ θαη ν Γήκαξρνο θ. Παζφεο Γεκήηξηνο.  

 ΠΑΡΟΝΣΑ   ΜΔΛΗ 

1- .Νηθνιατδεο Κσλ/λνο- Πξφεδξνο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

2- .Σξαπεδαλίδεο Γεψξγηνο 

3- .Παξνχηνγινπ Νηθφιανο 

4- .Ησαλλίδεο Ησάλλεο  

5- .Καιδεξεκηδή Γέζπνηλα 

6- .Καξακαξηάο ηαχξνο 

7- .Σαγθαιίδεο Γεψξγηνο 

8- .Σζαβδάξεο Αλαζηάζηνο 

9- .Γεκηξηδίδεο Θσκάο 

10- .Καλνλίδεο Βαζίιεηνο 

11- .Γνχθα Αζελά 

12- .Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

13- .πξίηνο Υξήζηνο 

14- . Σδέθνο Πέηξνο 

15- .Υξήζηνπ Αλαζηάζηνο 

16- .Εέξδεο Πέηξνο 

17- .Εηάθα – Βαιηαλάηνπ Μαξία Κσλζηαληίλα 

18- .Κεηηθίδεο Ησάλλεο 

19- .Αξακπαηδήο Αλαζηάζηνο 

20- .Γεκίξεο Πξφδξνκνο 

21- .Σδηβηηδίδεο Γεψξγηνο 

      22-.πειέηαο Μαηζαίνο 

 23.-.Μπίλνο Υξήζηνο 

      24-.Υνπξζφγινπ Υξήζηνο 

      25-.Απνζηνιίδεο Νηθφιανο 

ΑΠΟΝΣΑ   ΜΔΛΗ 

1. Μπαγθή Αηθαηεξίλε 
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2. Κφτνο Παζράιεο 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ 
1 .Διπαζίδεο φισλ –Γεκνηηθή Δλφηεηαο Αξηδαίαο  

2. Παπαδφπνπινο Γεκεηξηνο-Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Αιψξνπ  

3. Μπαιέζεο Υξήζηνο-Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Μειέαο 

4. Γξέλνο Γηνλχζηνο – Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Αξραγγέινπ 

5. Μαηδεξίδεο Ησάλλεο – Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Βνξεηλνχ 

6. Κακαξηέξεο Κξπζηάιιεο – Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Γσξνζέαο 

7. Οπξγαληδφγινπ Ησάλλεο-  Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Θεξηφπεηξαο 

8. Γεκεηξίνπ Κπξηάθνο – Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Ίδαο 

9. Μαξκαξίδεο Υξήζηνο – Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Κσλζηαληίαο 

10. Κηνχπεο Υξήζηνο -  Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Πεξίθιεηαο 

11.νθηαλφο Κσλζηαληίλνο – Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Πνιπθάξπεο 

12.Μπνπδίλεο  Μηραήι - Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Φηιψηεηαο 

13.Αλησλίνπ Ησάλλεο – Σνπηθήο Κνηλφηεηαο  Μεγαπιαηάλνπ 

14.Μέληζεο Γεκήηξηνο – Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Όξκαο 

ΑΠΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ 

16 νη νπνίνη πξνζθιήζεθαλ  λφκηκα ζχκθσλα κε ηελ παξ.8 ηνπ άξζξ. 67 ηνπ  Ν.3852/2010. 

ηε  ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε δεκνηηθή ππάιιεινο  Θενδσξίδνπ Μεηακφξθε ,  γηα 

ηελ ηήξεζε πξαθηηθψλ. 

Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. κε ζέκα “Φήθηζε πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013” θαη έζεζε ππφςε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηα εμήο : 

 Η εθηειεζηηθή επηηξνπή κε ηελ ππ'αξίζκ. 01/2013 απόθαζή ηεο εηζεγήζεθε ην 

πξζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ ΔΠΓ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  θαηά ηελ πεξ. 

δ΄ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.3852/2010. 

 Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ιακβάλνληαο όια ηα παξαπάλσ ππόςε ζπλέηαμε 

ζύκθσλα κε ηελ πεξηπη. α΄ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.3852/2010 ην ζρέδην ηνπ Πξνύπνινγηζκνύ 

ην νπνίν θαη ππέβαιιε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην κε ηελ ππ'αξίζκ. 12/2013 απόθαζή ηεο. 

ηελ ζπλέρεηα κε ηελ αξηζκ.04/2013 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ έγηλε 

ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ.285/2012 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Σερληθνύ 

Πξνγξάκκαηνο ζην ζθέινο ησλ ζπλερηδόκελσλ έξγσλ θαη κε ηελ αξηζ.05/2013 απόθαζε 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ έγηλε ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ.286/2013 απόθαζε Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ εηεζίνπ ζρεδίνπ δξάζεο επίζεο ζην ζθέινο ησλ ζπλερηδόκελσλ έξγσλ. 

  
Καηόπηλ έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Γήκαξρν, θ.Παζόε Γεκήηξην,ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

  

“ Κχξηε Πξφεδξε 

Κπξίεο θαη Κχξηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη 

Όπσο ζα μέξεηε ε ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη κηα θνξπθαία δηαδηθαζία γηα έλαλ 

δήκν, γηα ην ιφγν φηη ν πξνυπνινγηζκφο είλαη ην εξγαιείν κε ην νπνίν ζα πνξεπζεί ν δήκνο 

ζηελ λέα ρξνληά. Με απφιπηε ζπλαίζζεζε επζχλεο  απέλαληη ζηνπο δεκφηεο, ε Γεκνηηθή Αξρή 

εηζεγείηαη θαη θαιεί ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα ππεξςεθίζεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο 

θπζηθά δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη αλεπεξέαζηνο απφ ηηο εμαηξεηηθά δπζκελείο εμσηεξηθέο 

ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο ε Απηνδηνίθεζε  θαιείηαη λα αζθήζεη ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο. 

Πξέπεη λα μεθαζαξίζσ, πξηλ ζπλερίζσ, φηη ν πξνυπνινγηζκφο, είλαη ηερλνθξαηηθφο θαη 

φπσο αθξηβψο επηβάιιεηαη απφ ηηο απζηεξέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο. Γη’ απηφ ην ιφγν, δελ 

αληαπνθξίλεηαη, φπσο ζα έπξεπε θαη ζα ζέιακε, ζε φιεο ηηο αλάγθεο. Δίλαη έλαο 

πξνυπνινγηζκφο ζθηθηφο,  γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ νη ππεξεζίεο καο, λα γίλνπλ ηα άθξσο 
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απαξαίηεηα έξγα θαη γηα λα θάλνπκε αγψλα δξφκνπ γηα ηελ απνξξφθεζε θνλδπιίσλ ηνπ 

ΔΠΑ. 

Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα αιιά ε δεκνηηθή αξρή θαη νη ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ έρνπλ 

ηελ ππνρξέσζε, θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, λα ζπληάμνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη λα 

θξνληίζνπλ γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. 

Σξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2013: 

Πξώηνλ, είλαη εηιηθξηλήο δηφηη δελ πεξηέρεη έζνδα πνπ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

Γεύηεξνλ, εζηηάδεη ζε απηά πνπ ε Γεκνηηθή Αξρή έρεη ζέζεη σο πξνηεξαηφηεηεο. Γειαδή ζηελ 

επίιπζε θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ ησλ δεκνηψλ.  ηελ παξνρή Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ θαη 

ζηα Έξγα Τπνδνκήο θαη φρη βηηξίλαο. Έξγα πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε 

ηεο πνηφηεηαο δσήο φισλ ησλ δεκνηψλ. 

Σξίηνλ, είλαη ξεαιηζηηθφο γηαηί θηλείηαη κέζα ζην επηβαιιφκελν αζθπθηηθφ λνκηθφ πιαίζην 

πνπ επηβάιινπλ ηα Τπνπξγεία Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ζπληάρζεθε ψζηε λα 

απνθεπρζεί ε πηζαλφηεηα ππαγσγήο ζην Παξαηεξεηήξην, πνπ φινη μέξεηαη φηη ζα ηζρχζεη 

θέηνο, πνπ πξνβιέπνπλ νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη ηα κλεκφληα.   

Πεηχρακε, θαη δελ ήηαλ εχθνιν,  ηελ  ηζνζθέιηζε ηνπ θεηηλνχ Πξνυπνινγηζκνχ, 

δηαηεξψληαο ακεηάβιεηνπο ηνπο ζπληειεζηέο επηβνιήο ησλ δηαθφξσλ ηειψλ θαη θφξσλ. 

Ζ ζχληαμε ηνπ θεηηλνχ πξνυπνινγηζκνχ, απνδείρζεθε πνιχ δχζθνιε εμαηηίαο (φπσο 

ζαο είπα) ησλ πνιχ απζηεξψλ Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ ζέηνπλ πνζνζηηαίνπο 

πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηελ πξφβιεςε ηεο είζπξαμεο ησλ εζφδσλ κε ζπλέπεηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

εθηέιεζεο δαπαλψλ. 

Ο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2013 ηζνζθειίζηεθε, παξά ηελ πνιηηηθή επηινγή καο γηα 

ηελ απνθπγή επηβάξπλζεο ησλ δεκνηψλ. Καη έγηλε ρσξίο λα απαηηεζεί εγγξαθή εζφδσλ πνπ ζα 

πξνέιζνπλ απφ «εηδηθέο θξαηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο» ή εγγξαθή δαλείνπ, πνπ θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, ζα ζπλεπαγφηαλ κείσζε ησλ απνδηδφκελσλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαη 

επνκέλσο, ζηέξεζε πφξσλ ηνπ Γήκνπ ζηα επφκελα ρξφληα. 

Ζ απνθπγή ηεο ρξήζεο ηέηνηνπ είδνπο «δηεπθνιχλζεσλ» νθείιεηαη ζην λνηθνθχξεκα 

πνπ πέηπρε ε Γηνίθεζή καο ηα δχν πξνεγνχκελα ρξφληα, εμνξζνινγίδνληαο ηε δηαρείξηζε ησλ 

δαπαλψλ, νξγαλψλνληαο ζσζηά ηνλ λέν δήκν αιιά θαη απνπιεξψλνληαο θαη ξπζκίδνληαο ηηο 

παιαηέο νθεηιέο ησλ δήκσλ Αξηδαίαο θαη Δμαπιαηάλνπ.  

Κχξηε Πξφεδξε 

Κπξίεο θαη Κχξηνη Γεκνηηθνί χκβνπινη, 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2013 ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

155 έσο 162, ηνπ Κ.Γ.Κ. (Ν.3463/2006), ηνπ άξζξν 266 ηνπ Ν. 3852/10 θαη ηεο  47490/18-12-

2013 ΚΤΑ ησλ Τπ Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ  

Γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ζρεδίνπ ειήθζεζαλ ππφςε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

1. Σα έζνδα πνπ βεβαηψζεθαλ ην έηνο 2012 

2. Οη ζρεηηθέο απνθάζεηο ,  κε ηηο νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί θφξνη, εηζθνξέο, ηέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

3. Σα εηζπξαθηέα ππφινηπα ησλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. 

4. Οη ηαθηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ απνδίδνληαη ζην Γήκν καο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκσλ θαη πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ. 

Έρεηε φινη κπξνζηά ζαο ησλ πξνυπνινγηζκφ ζα αλαθέξσ εγψ ηνπο ηίηινπο κε ηα 

αληίζηνηρα πνζά:  

 -ηα ηαθηηθά έζνδα εγγξάθεηε ην πνζφ 8.053.015,61 € 

-ηα έθηαθηα έζνδα (πιήλ επηρνξεγήζεσλ γηα επελδχζεηο) 3.924.025,03 € 

-Πξνυπνινγίδνπκε απφ έζνδα παξειζφλησλ εηψλ 797.032,30 € 

-Δηζπξάμεηο απφ δάλεηα 0,00€. 

-Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα έζνδα θαηά παξειζφληα έηε 2.374.704,12€ 

-Απφ εηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ, Αζθ. Φνξέσλ θαη Σξίησλ, είλαη απηέο νη θξαηήζεηο 

  πνπ θάλνπλ, πνπ ηηο εκθαλίδνπκε ζαλ έζνδα θαη ηηο απνδίδνπκε, θξαηήζεηο δειαδή 

  γηα θφξνπο, γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο θ.η.ι., απφ κηζζνδνζίεο θ.η.ι. θαη απφ εηζθνξέο 

  ησλ εξγνιάβσλ ην 3%, ην 1%, ην 8%,  1.487.070,00 €. 
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Σν ρξεκαηηθφ ππφινηπν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ήηαλ 1.310.000,00 €.  

-Δγγξάθνπκε  επηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο  ην πνζφ ησλ 7.725.560,58 €, εδψ 

 πεξηέρνληαη ε ΑΣΑ, ε δηάθνξεο επηρνξεγήζεηο απφ ηα πξνγξάκκαηα θαζψο θαη ε 

 επέθηαζε ηνπ ΥΤΣΑ. 

χλνιν πφξσλ γηα ην έηνο 2013 25.671.407,64€ 

ΣΟ ΚΔΛΟ ΣΩΝ  ΔΞΟΓΩΝ 

 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 3.306.457,74 € 

 Ακνηβέο αηξεηψλ θαη ηξίησλ 575.199,63 € 

 Παξνρέο ηξίησλ 1.228.597,86 € 

 Φφξνπο θαη ηέιε 29.700,00 € 

 Λνηπά γεληθά έμνδα 708.785,48 € 

 Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο δεκφζηαο πίζηεσο 144.944,29 € 

 Γαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ 789.787,82 € 

 Πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο, δειαδή επηρνξεγήζεηο πνπ δίλνπκε ζε ζρνιηθέο 

επηηξνπέο, ζην ΚΔΚΠΑ, ζηα δηάθνξα λνκηθά πξφζσπα, ζηελ ΓΖΚΔΑ, θ.η.ι. 

1.638.954,14 € 

Γηα επελδύζεηο 8.416.111,80 € ηα νπνία αλαιύνληαη: 

 Γηα αγνξέο θηηξίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ 655.973,92 € 

 Γηα έξγα 7.635.959,29€ 

 Γηα Μειέηεο θαη Έξεπλεο πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο δαπάλεο 124.178.59€ 

Γηα πιεξσκέο Παξειζόλησλ Οηθνλνκηθώλ Δηώλ, απνδόζεηο θαη πξνβιέςεηο ην πνζό 

8.602.368,97 € θαη αλαιύνληαη σο εμήο: 

 Πιεξσκέο Παξειζφλησλ Οηθνλνκηθψλ Δηψλ (Π.Ο.Δ.) 5.020.013,51 € 

 Απνδφζεηο, είλαη απηά πνπ                        ε παξαθξαηήζεηο πνπ θάλνπκε θαη ηηο 

απνδίδνπκε ζην δεκφζην,   1.497.960,93 € 

 Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο 2.084.394,53 € 

ην απνζεκαηηθό εκθαλίδεηαη ην πνζό 225.499,91 € 

 Απφ ην ρξφλν πνπ ζπληάρζεθε ν πξνυπνινγηζκφο απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή 

ππήξμαλ λέα δεδνκέλα θαη πξνηείλσ ζην ζψκα λα δερηεί ηηο θαησηέξσ ηξνπνπνίεζεο: 

-Αιιάμακε ηελ εηζθνξά πξνο ην ζχλδεζκν απφ 150.000,00 ζην πνζφ ησλ 300.000,00, 

 γηα ην ιφγν φηη έρνπκε νθεηιέο πξνο ην ζχλδεζκν απηφ κε αληίζηνηρε κείσζε ηεο 

 ππεξεζίαο 20 δειαδή ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο κε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

 ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

-Δπίζεο γηα επηρνξεγήζεηο αζιεηηθψλ ζσκαηίσλ απφ 1.000,00€ εγγξάθνπκε 6,000,00€  

 κε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ απνζεκαηηθνχ θαη επίζεο  

-Πξνηείλσ λα εγγξαθή θαη λέα πίζησζε γηα επηρνξήγεζεο δεκνηψλ πνπ πιήγεθαλ απφ 

 θαηαζηξνθέο φπσο αλαθέξζεθα ζηνλ ζπλδεκφηε καο ηεο Πεξίθιεηαο ην πνζφ ησλ 

 4.000,00€ κε ην ζθεπηηθφ φηη δψζακε θαη ην ίδην πνζφ ζηνλ ζπλδεκφηε καο ζην 

 Γαξέθη. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσλ ην απνζεκαηηθφ δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ 221.499,91€ 

Πξνηείλσ ην ζψκα λα ςεθίζεη ησλ πξνυπνινγηζκφ.¨ 

  

 ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε εθηελήο δηάινγνο κε ηνπνζεηήζεηο,  εξσηήζεηο θαη 

πξνηάζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα Νν 

03/2013 πξαθηηθά αλαγξάθνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο δήηεζε απφ ην ψκα λα 

ςεθίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε : 

-ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ 

-ηελ πεξίπη. α΄ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72  ηνπ Ν.3852/2010 

-ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 155 έσο 162 ηνπ Κ.Γ.Κ. (Ν.3463/2006) 

-ην άξζξν 266 ηνπ Ν.3852/10 

-ηελ ππ’αξίζκ.47490/18-12-2013 ΚΤΑ ησλ Τπ. Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ 
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-Σελ ππ'αξίζκ. 01/2013 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία 

εηζεγήζεθε ην πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ΔΠΓ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

-Σν ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο ηνπ έηνπο 2013 , φπσο 

ζπληάρζεθε κε ηελ αξίζκ. 12/2013 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  

- Σελ ππ’αξηζκ.04/2013 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

- Σελ ππ’ αξηζκ.05/2013 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

 

 

 

 

 

   Απουασίζει   κατά πλειοψηυία 

 

 

Α. Φεθίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2013, φπσο εκθαλίδεηαη ζην επηζπλαπηφκελν πίλαθα 

ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

Β. Σν ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  κε ηα επηζπλαπηφκελα έγγξαθα θαη παξαξηήκαηα λα 

ππνβιεζεί ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο (κέρξη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζην Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο). 

Γ. πλνπηηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη 

λα δεκνζηεπζεί ζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα ή, εάλ 

ηέηνηα δελ ππάξρεη, ζε εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηα φξηα ηνπ λνκνχ πνπ εδξεχεη ν δήκνο. 

Γ. Ζ παξνχζα απφθαζε κε βάζε ην άξζξν 2,παξ.4, ηνπ λ.3861/2010 “πξφγξακκα δηάπγεηα”, 

πξέπεη λα αλαξηεζεί  ζην δηαδίθηπν δηαθνξεηηθά δελ εθηειείηαη.  

 

--Μεηνςήθεζαλ νη Γεκνηηθνί χκβνπινη, ήηνη: θ.θ. Εέξδεο Πέηξνο, Γεκίξεο Πξφδξνκνο, 

Σδηβηηδίδεο Γεψξγηνο,  Κεηηθίδεο Ησάλλεο,  πειέηαο Μαηζαίνο, Αξακπαηδήο Αλαζηάζηνο, 

Εηάθα-Βαιηαλάηνπ Μαξηίλα-Κσλζηαληίλα, Μπίλνο Υξήζηνο, Υνπξζφγινπ Υξήζηνο, 

Απνζηνιίδεο Νηθφιανο 

 

 Ζ παξάηαμε ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο ππεξςήθηζε κφλν ζην ζθέινο ηνπ Σερληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ην νπνίν θαη είραλ ςεθίζεη. 

 Ζ παξάηαμε ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο ππεξςήθηζε κφλν ηνπο θσδηθνχο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ. 

 

 

 Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε  αξηζκφ   06/2013                    

Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ, ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ    

  (ππνγξαθή)    

Αθξηβέο Απφζπαζκα 

Αξηδαία  29-01-2013 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

    ΝΙΚΟΛΑΪΓΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

ΣΑ   ΜΔΛΖ 

 (ππνγξαθέο) 
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