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Αριθµ. Απόφασης: 252/2020
Ψήφιση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Παγγαίου
οικ. έτους 2021
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος

Σήµερα την 11η ∆εκεµβρίου 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθαν σε δηµόσια
Ειδική συνεδρίαση τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου, ύστερα από την
20995/07-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που
γνωστοποιήθηκε σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του
∆ήµου Παγγαίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει
σήµερα.
Η συνεδρίαση πραγµατοποιείται µε τηλεδιάσκεψη µέσω της εφαρµογής webex, σε
εφαρµογή των διατάξεων της από 11/03/2020 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου «Κατεπείγοντα
µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης
περιορισµού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40/αριθ.πρωτ.20930/3103-2020
Εγκυκλίου
του
Υπουργείου
Εσωτερικών,
τις
όµοιες
της
αριθ.
∆Ι∆Α∆
/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών κατόπιν έκδοσης της
αριθ.∆1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄4899), καθώς και τις όµοιες
της αριθ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/137/οικ.22414/07-12-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών κατόπιν
έκδοσης της αριθ.∆1α/ΓΠ.οικ.:78363/05.12.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄5350).
Από τα (33) τριάντα τρία µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα
τριάντα τρία (33) και συµµετείχαν οι κατωτέρω είκοσι (20), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γάκης Κωνσταντίνος
3. Τσάκαλος Κωνσταντίνος
5. Αµπατζιά Όλγα
7. Γρηγοριάδης Παρασκευάς
9. Μποσµπότης Χρήστος
11. Σαραντούδης Ευάγγελος
13. Τραγαντζόπουλος Πέτρος
15. Χριστοδουλίδης Γεώργιος
17. Μπαταλογιάννης ∆ηµήτριος
19. Γεροµάρκος Γεώργιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καλλινικίδης Ανδρέας
3. Μπενή Ελένη
5. Νέζας Αθανάσιος
7. Μαλακόζης Βαρσάµης
9. Ματσάγκος Σταµάτιος
11. Κοντίδου-Τσακάλου Ευαγγελία
13. Βαζακίδης Αθανάσιος

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.

Απαζίδου Ζωή
Γκέντσογλου Χρήστος
Παρασκευάς Χρήστος
Σεχτανίδης Παναγιώτης
∆ηµητρακούδης Βασίλειος
Χρυσαφούδη Μυρσίνη
Κατσίνης Αθανάσιος
Παπαθανασίου Ιωακείµ
Τσαβδαρίδης Ανέστης
∆ιαµαντόπουλος Μιχαήλ

2.
4.
6.
8.
10.
12.

Πριονίδης Χρήστος
Στάµος Γεώργιος
Τσιπουρόπουλος Βασίλειος
Πετρόπουλος Κωνσταντίνος
Αλεπίδου Κυριακή
Κανταζίδης Ευφραίµ

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήµερα (ΦΕΚ87/ Α΄/7.06.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέµατα που αφορούσαν τις Κοινότητες.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.

Ιγνατιάδης Στυλιανός

Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώµατος

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Αβραµίδης Αβραάµ
Σπίνος Νικόλαος
Χατζησάββας Χαράλαµπος
Βακιρτζής Σταύρος
Ζουµπλιός Γεράσιµος
Στάµος Κωνσταντίνος
∆άβανος Εµµανουήλ
Κυριαζής Ευστράτιος
∆ανιηλίδης Ιωάννης
Καλπακίδης Γεώργιος
Βερούκας ∆ηµήτριος
Γραβάνης Αθανάσιος
∆ιαµαντίδης Χρήστος
Σταυρόγλου Ιωάννης
Αδαµίδου Αλεξάνδρα
Σεχτανίδης Γεώργιος
Κρητικός Σωτήριος
Σαββίδης Σάββας
Ελευθεριάδης Αναστάσιος
Μακρίδης Στυλιανός
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Μπαλής Σταµάτιος
Τεπελής Ανέστης
Τρυγώνης Κωσταντίνος
Πατσιάς ∆ηµήτριος
Πατέρας Εµµανουήλ
Πασχαλίδης Χαράλαµπος
Μποζούδης Ευάγγελος
Παπαδής Εµµανουήλ

Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος

Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας

Αυλής
Γεωργιανής
Αγίου Ανδρέα
Ελευθερούπολης
Νέας Περάµου
Νικήσιανης
Ελευθερών
Οφρυνίου
Ελαιοχωρίου
Φωλεάς
Κάριανης
Ακροποτάµου
Ποδοχωρίου
Αµισιανών
Παλαιοχωρίου
Μουσθένης
Σιδηροχωρίου
Ορφανίου
Χρυσοκάστρου
Αντιφιλίππων
Ν. Ηρακλίτσας
∆ωµατίων
Πλατανοτόπου
Γαληψού
Μυρτοφύτου
Κηπιών
Μελισσοκοµείου
Μεσορόπης
Μεσιάς

Ο ∆ήµαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει και συµµετείχε.
Στη συνεδρίαση συµµετείχε και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, ∆ηµοτική Υπάλληλος, που ασκεί
καθήκοντα Ειδικού Γραµµατέα του Συµβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 18:16 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση ξεκίνησε µε καθυστέρηση ενός τέταρτου προκειµένου να διασφαλιστεί η επιτυχής
συµµετοχή των δηµοτικών συµβούλων και των προέδρων κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου στην
τηλεδιάσκεψη.
Μετά την διαπίστωση απαρτίας, κατά την συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης
προσήλθαν στην τηλεδιάσκεψη οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ. Βαζακίδης Αθανάσιος, Ματσάγκος
Σταµάτιος, Κανταζίδης Ευφραίµ, Μπενή Ελένη, Καλλινικίδης Ανδρέας και Πριονίδης Χρήστος.
Στην τηλεδιάσκεψη προσκλήθηκε και η κ. Ζαχοπούλου Βασιλική, Προϊστάµενη ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών, εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέµατα αρµοδιότητας της, η οποία και
συµµετείχε.
Στην τηλεδιάσκεψη συµµετείχε ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέων του ∆ήµου Παγγαίου
κ. Μάρκος Μάρκου.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου τα εξής:
Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του
άρθρου 78 του Ν.4555/2018, ορίζεται ότι η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια,
µετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη
των προσχεδίων του προϋπολογισµού.
Με την αριθµ. 2/2020 απόφαση του 2ου Πρακτικού η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης
εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώµες σχετικά µε το προσχέδιο του προϋπολογισµού, κατά τις
διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του
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άρθρου 78 του Ν.4555/2018, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει η Εκτελεστική
Επιτροπή.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περιπτ. δ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
σήµερα, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του
δήµου για τον προϋπολογισµό και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισµού στην Οικονοµική
Επιτροπή, προκειµένου να προβεί στην κατάρτιση αυτού και την υποβολή του στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ’ αριθ. 12/2020
απόφαση του 8ου Πρακτικού για το προσχέδιο του προϋπολογισµού το οποίο και εισηγήθηκε στην
Οικονοµική Επιτροπή.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013, όπως ισχύει σήµερα, η
οικονοµική επιτροπή έως την 20η Σεπτεµβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η
εκτελεστική επιτροπή.
Η οικονοµική επιτροπή, έως την ίδια ηµεροµηνία, µεριµνά για την ενσωµάτωση του σχεδίου του
προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών,
προκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α (εφεξής Παρατηρητήριο),
σύµφωνα µε τα άρθρα 4 του ν.4111/2013 (Α’ 18), όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε τα
άρθρα 76 του ν.4172/2013 (Α’ 167) και 197 του ν.4555/2018 (Α’ 133), 77 του ν.4172/2013 (Α’
167), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 189 του ν.4555/2018, και 27 και 64 του ν.4270/2014 (Α΄
143), όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε µε το άρθρο78 του ν.4316/2014 (Α’ 270) σε συνδυασµό
και µε την 46735/23.07.2020 (Β’ 3170) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών, να παράσχει τη γνώµη του επ’ αυτού, µε βάση κριτήρια που καθορίζονται µε
απόφαση του, µε σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων προϋπολογισµών. Με την
γνώµη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους ∆ήµους, στις αρµόδιες για την εποπτεία
του Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών προσδιορίζονται οι δήµοι που: α)
έχουν καταρτίσει µη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισµών, β) έχουν παραβεί τους κανόνες
κατάρτισης των προϋπολογισµών που παρασχέθηκαν µε την κοινή υπουργική απόφαση της παρ.1
του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωµατώσει το σχέδιο του προϋπολογισµού τους στην
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας.
Στη γνώµη περιλαµβάνονται και τα ποσά που η οικονοµική επιτροπή έκαστου δήµου είναι αναγκαίο
να εγγράψει σε επιµέρους κωδικούς ή οµάδες κωδικών αριθµών του σχεδίου του προϋπολογισµού,
ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη
διαµόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισµού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονοµική
επιτροπή στο δηµοτικό συµβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση και υποχρεωτικά συνοδεύεται από
την γνώµη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από την
αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο
του προϋπολογισµού.
Το δηµοτικό συµβούλιο, ψηφίζει τον προϋπολογισµό και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, όπως ισχύει, σε µία ειδική γι'
αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις παραγράφους 8 και 9 και υποβάλλει τη σχετική
απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για έλεγχο στην αρµόδια για την εποπτεία του δήµου
Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου. Συνοδευτικά
στοιχεία του προϋπολογισµού, που αποστέλλεται σε έντυπη µορφή, αποτελούν η αιτιολογική
έκθεση της οικονοµικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου που αφορούν την
επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν, εξετάζεται και η
συµµόρφωση του δήµου µε τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης.
Αµέσως µόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισµός, ο δήµος µεριµνά για την ενσωµάτωση αυτού,
καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που
τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή υποβάλλεται στην αρµόδια για την εποπτεία του δήµου Αρχή
ο προϋπολογισµός, όπως διαµορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, ως αποτέλεσµα
αναµορφώσεων.
Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού τίθενται υπόψη του συµβουλίου χρηµατοοικονοµικοί
και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονοµική υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στο άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α' 114) όπως ισχύει σήµερα.
Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.1 & 2 του Ν.4172/2013, µε τις οποίες
αντικαταστάθηκαν και συµπληρώθηκαν οι όµοιες της παρ.1 του άρθρου 266 και της παρ. 1 του
άρθρου 268 του Ν.3852/2010 αντίστοιχα, όπως ισχύουν σήµερα, έχει απεµπλακεί η ψήφιση και
εκτέλεση του προϋπολογισµού από το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και το Ετήσιο
Πρόγραµµα ∆ράσης που οφείλει να εκπονεί ο ∆ήµος και η περιφέρεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για
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την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού εκάστου έτους των δήµων, είναι η προηγούµενη
κατάρτιση του Τεχνικού Προγράµµατος για το έτος αυτό.
Ο ψηφισθείς προϋπολογισµός καθώς και οι αναµορφώσεις αυτού κατά την διάρκεια του έτους
υποβάλλονται στις αρµόδιες για την εποπτεία των δήµων, αρχές σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή
(αρχείο τύπου excel). Μαζί µε τον καταρτισθέντα προϋπολογισµό υποβάλλονται οµοίως όλα τα
στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο της νοµιµότητας του σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΚΥΑ
46735/23.07.2020 των Υπουργών Οικονοµικών – Εσωτερικών που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ
3170/01.08.2020/τεύχος Β΄ καθώς και τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις.
Συνοπτική οικονοµική κατάσταση του προϋπολογισµού, όπως τελικά 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. Η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην
επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου αλλά και στην ∆ιαύγεια, αν δεν διενεργηθεί η δηµοσίευση στη
∆ιαύγεια δεν εκτελείται ο προϋπολογισµός. Επίσης η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρέπει
να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, όπως
ισχύει σήµερα, διαφορετικά δεν εκτελείται.
Εφόσον έχουν µεταβιβασθεί σε προέδρους ή στα συµβούλια των κοινοτήτων συγκεκριµένες,
αποφασιστικού χαρακτήρα, αρµοδιότητες, κατ' εφαρµογή του άρθρου 84 παρ. 2 του Ν 3852/2010
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 86 του N. 4555/18, πριν την έναρξη των παραπάνω
διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν. 3852/2010. Συνεπώς εφόσον,
όπως στην περίπτωση του ∆ήµου µας δεν µεταβιβάστηκαν τέτοιες αρµοδιότητες δεν απαιτούνται οι
διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει σήµερα.
Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω µε την αριθ. 356/2020 απόφασή
της συνέταξε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 περ. β΄ της παρ. 1 καθώς και του άρθρου
266 παρ.1-8 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν σήµερα, το σχέδιο του Προϋπολογισµού και
µερίµνησε για την ενσωµάτωσή του στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο
Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α
(εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του Ν.4111/2013, να παράσχει τη γνώµη του επ’ αυτού,
µε βάση κριτήρια που καθορίζονται µε απόφαση του, µε σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και
ισοσκελισµένων προϋπολογισµών.
Το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ µε την Α.Π. 898/04-12-2020 Γνώµη επί του
σχεδίου του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2021 του ∆ήµου Παγγαίου, διατυπώνει τα εξής:
«Συνεπώς το Παρατηρητήριο έχει τη γνώµη ότι το σχέδιο του προϋπολογισµού που αξιολόγησε:
- Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν µε την υπ’αριθµ. 46735/23.07.2020 ΚΥΑ και µε τις
απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις: Προϋπολογισµοί Τ.Α.-2021», οι οποίες ταυτόχρονα
αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούµενης αξιολόγησης.
- Είναι Ισοσκελισµένο.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
1.- την αριθµ. 356/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα «Σύνταξη σχεδίου
προϋπολογισµού του ∆ήµου Παγγαίου οικ. έτους 2021», η οποία λήφθηκε ύστερα από την αριθµ.
12/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής µε θέµα «Σύνταξη προσχεδίου προϋπολογισµού
του ∆ήµου Παγγαίου οικ. έτους 2021» και µετά από την αριθµ. 2/2020 απόφαση της ∆ηµοτικής
Επιτροπής ∆ιαβούλευσης που συνεδρίασε ειδικά για το θέµα του προϋπολογισµού.
2.- την Α.Π. 898/04-12-2020 Γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί
του σχεδίου του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2021 του ∆ήµου Παγγαίου.
Κατόπιν τον λόγο έλαβε η παριστάµενη Προϊσταµένη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ήµου Παγγαίου, κ. Ζαχοπούλου Βασιλική η οποία αναφέρθηκε λεπτοµερώς στην κατάρτιση
προϋπολογισµού του ∆ήµου Παγγαίου οικονοµικού έτους 2021 καθώς και στη Γνώµη
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του Σχεδίου Προϋπολογισµού
απάντησε στα ερωτήµατα των δηµοτικών συµβούλων.
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Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τοποθετήσεις των δηµοτικών
προϋπολογισµού του ∆ήµου Παγγαίου οικονοµικού έτους 2021.
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Στην συνέχεια ο ∆ήµαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος τόνισε πως η ψήφιση του προϋπολογισµού
είναι η πιο σηµαντική συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου και ο προϋπολογισµός του ∆ήµου
Παγγαίου οικονοµικού έτους 2021 είναι προσαρµοσµένος στα πλαίσια του νόµου, είναι άρτια
δοµηµένος, είναι ρεαλιστικός και αποτυπώνει την εικόνα του δήµου, είναι αναπτυξιακός µε
εντάξεις πολλών νέων έργων και προκύπτει από ουσιαστικά στοιχεία που δεν µπορούν να
αλλοιωθούν. Σε σχέση µε την µείωση των τελών, δήλωσε τα κάτωθι:
«Είναι ένας ρεαλιστικός προϋπολογισµός, που αν θα συνεχίσουµε έτσι, µε τις όποιες δυσκολίες
υπάρχουν, το δήλωσα και εγώ παλιότερα αλλά θα το δηλώσω για µία φορά ακόµα ότι ο στόχος µας
είναι να πάµε σε µια πραγµατική µείωση, σε µια µείωση η οποία θα µας επιτρέπει να γίνεται και η
σωστή λειτουργία των υπηρεσιών, να παρέχονται σωστά οι υπηρεσίες προς του πολίτες µας και
παράλληλα να έχουµε µια τιµολόγηση η οποία θα είναι ανάλογη µε τις τιµολογήσεις των
υπολοίπων δήµων. Εµείς θα περιµένουµε µέσα στον Φλεβάρη να δούµε τα απολογιστικά στοιχεία
και σύµφωνα µε τα απολογιστικά στοιχεία θα προχωρήσουµε. Είµαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Το είχα
δηλώσει πρώτος και θα γίνει στη διοίκησή µας και το πιο πιθανό είναι µέσα στο 2021 να πάρουµε
µία απόφαση. ∆εν µε ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος, αν δεν βγαίνουν τα νούµερα δεν θα πάµε σε
µείωση. Το λέω σε όλους τους συναδέλφους και δεν µε πειράζει το πολιτικό κόστος. Εγώ θέλω µια
ευρωστία στον δήµο να λειτουργήσει. Και όταν έχει ευρωστία ο δήµος έχουν και οι συµπολίτες.
Όταν µπορούµε να παρέχουµε τις υπηρεσίες που είµαστε υποχρεωµένοι να παρέχουµε, αυτό
σηµαίνει ότι και οι πολίτες απολαµβάνουν των υπηρεσιών του δήµου που πρέπει και έχουν
ευρωστία και οι ίδιοι. ∆ήµος και πολίτες είµαστε ένα και το αυτό. Πολιτική επάνω στην οικονοµική
κατάσταση του δήµου δεν µπορούµε να κάνουµε. Αν τα στοιχεία του Φλεβάρη και µετά, το έχω
συζητήσει και µε την κ. Ζαχοπούλου, ότι αν τα στοιχεία πραγµατικά δείχνουν ότι µπορούµε να
αποµειώσουµε τα κόστη και να αναπροσαρµόσουµε την τιµή, µε όλα αυτά που έχουµε κάνει, να
είστε σίγουροι ότι θα το κάνουµε. Γιατί εµείς ευελπιστούµε στην πολιτική που έχουµε χαράξει,
ευελπιστούµε στα αποτελέσµατα που θα έχουµε κυρίως από την δυνατότητα που έχουµε κάνει,
από τον τρόπο που χειριζόµαστε, από τις συντηρήσεις των µηχανηµάτων µας, αλλά και από το
γεγονός ότι έχουµε εκσυγχρονίσει όλο τον στόλο µας. Άρα λοιπόν είµαστε βέβαιοι ότι µε την
προσπάθεια που έχουµε κάνει θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε σε µια πολύ γενναία µείωση και
το έχουµε πει πρώτοι. Μην ευαγγελίζεστε εσείς την µείωση, το έχουµε πει πρώτοι. Το κόστος που
πήραµε ήταν πολύ µεγάλο για να το κάνουµε, όπως και το κόστος που θα πάρουµε αν συνεχίσουµε
την ίδια τιµή θα είναι πολύ µεγάλο. Αλλά να είστε σίγουροι ότι θα είναι προς όφελος των
συµπολιτών µας, δεν θα είναι προς όφελος κανενός από εµάς από τη διοίκηση ή από την
αντιπολίτευση. Θα είναι προς όφελος των συµπολιτών µας. Αυτό το λέω ξεκάθαρα.»
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα όπως αποφασίσει σχετικά.
Ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. ∆ηµήτριος Μπαταλογιάννης και οι δηµοτικοί σύµβουλοι
κ.κ. Ματσάγκος Σταµάτιος, Κανταζίδης Ευφραίµ, Τσαβδαρίδης Ανέστης, Παπαθανασίου Ιωακείµ
και Χριστοδουλίδης Γεώργιος, δήλωσαν ότι καταψηφίζουν τον προϋπολογισµό του ∆ήµου
Παγγαίου οικονοµικού έτους 2021 και κατέθεσαν στα πρακτικά έγγραφη δήλωση η οποία αναφέρει
τα κάτωθι:
«Ο προϋπολογισµός του ∆ήµου Παγγαίου για το οικονοµικό έτος 2021 πρέπει να λαµβάνει υπόψη
του σοβαρά τις οικονοµικές συνέπειες που έχει προκαλέσει η πανδηµία COVID-19. Αντίθετα, η
∆ιοίκηση Αναστασιάδη εισηγείται προς ψήφιση έναν προϋπολογισµό που είναι σε αναντιστοιχία µε
την δύσκολη πραγµατικότητα που βιώνει η τοπική κοινωνία και έχει αποτυπωθεί στην αγορά.
Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να έχει ο προϋπολογισµός στην παρούσα οικονοµική συγκυρία που
βιώνουµε είναι να εισάγει την γενναία και δίκαιη µείωση των ανταποδοτικών τελών για όλους,
αλλά και την απαλλαγή για ΑΜΕΑ και πολύτεκνες, τρίτεκνες και τις µονογονεϊκές οικογένειες. Η
απόφαση αυτή συµβαδίζει τόσο µε τις ανάγκες της κοινωνίας όσο και µε την διατήρηση του
οικονοµικού πλεονάσµατος για τον ∆ήµο, καθώς για το 2020 οι εκτιµώµενες εισπράξεις από
ανταποδοτικά τέλη είναι αυξηµένες κατά 748.000,00€ και ήδη υπάρχει η απόφαση για πίστωση
ύψους 149.828.99€ από το Υπουργείο Εσωτερικών στον ∆ήµο για την ενίσχυση της ρευστότητάς
λόγω της µείωσης των εσόδων του, ως απόρροια των µέτρων που εφαρµόστηκαν για την
αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εµφάνιση του κορονοϊού και για τον περιορισµό
της διασποράς του, προκειµένου να καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές τους ανάγκες που
προκλήθηκαν από την εµφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους.
Εποµένως, η προβλεπόµενη αύξηση στο χρηµατικό υπόλοιπο του 2021 κατά 777.000,00€, µπορεί
να περιµένει προκειµένου να ελαφρυνθούν άµεσα οι κάτοικοι του ∆ήµου Παγγαίου.
Ταυτόχρονα, ο προϋπολογισµός συντάχτηκε µε τα δεδοµένα που είχε η Οικονοµική Υπηρεσία
στις 31/07/2020 και δεν έχει τα νέα δεδοµένα που προκύπτουν από την διόρθωση των
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τετραγωνικών µέτρων των ακινήτων που είναι βέβαιο πως θα πολλαπλασιάσουν τα έσοδα του
∆ήµου και η επιβάρυνση για τους πολίτες θα είναι δυσβάσταχτη.
Επιπλέον στο σκέλος των Επενδύσεων, για ένα ακόµη έτος, οι πληρωµές κινούνται σε πολύ
χαµηλά επίπεδα και απέχουν πολύ από τους στόχους που τίθενται στον προϋπολογισµό. Το να
µιλάει ο κ. ∆ήµαρχος, επανειληµµένα, για έργα 100.000.000,00€ και ενώ οι εκταµιεύσεις από τον
∆ήµο ετησίως στα επενδυτικά προγράµµατα είναι λιγότερο από 2.000.000,00€, νοµίζουµε ότι
απέχει πολύ από το όραµα και τις προσδοκίες των πολιτών.»
Ο επικεφαλής της Α΄ ελάσσονος µειοψηφίας κ. Γεροµάρκος Γεώργιος δήλωσε ότι ψηφίζει τον
προϋπολογισµό του ∆ήµου Παγγαίου οικονοµικού έτους 2021, αναφέροντας τα κάτωθι:
«Πραγµατικά ο προϋπολογισµός είναι ίσως η κορυφαία συνεδρίαση της ετήσιας δραστηριότητας
του δηµοτικού συµβουλίου, εκεί όπου ναι µεν µπορεί να γίνει µια εκτενής συζήτηση για πολλά
θέµατα, αλλά όσοι έχουµε διατελέσει ως µέλη σε αντιπολιτεύσεις και διοικήσεις ξέρουµε ότι ο
προϋπολογισµός είναι copy page, το εξήγησε πολύ καλά η κ. Ζαχοπούλου ότι ο προϋπολογισµός
συντάσσεται βάση των στοιχείων των προηγούµενων ετών.
Σαφέστατα υπάρχουν εύστοχες παρατηρήσεις και εκ µέρους της αντιπολίτευσης σε πολλά
ζητήµατα, το αναγνώρισε και ο κ. ∆ήµαρχος, το αναγνωρίζουµε και όλοι όσοι παρακολουθήσαµε
µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον την συνεδρίαση αυτή. Η δική µου τοποθέτηση είναι η εξής:
Ότι από τη στιγµή που το κύριο θέµα αιχµής, είναι το κύριο θέµα που υπήρξε µε έντονη διαφωνία,
είναι η µείωση ή όχι των δηµοτικών τελών, από τη στιγµή που υπάρχει, νοµίζω είναι ξεκάθαρο σε
όλους, η σαφής δέσµευση του δηµάρχου ενώπιον του δηµοτικού συµβουλίου που είναι και το
ανώτερο όργανο, ότι έχοντας τα νέα δεδοµένα και ειδικά αυτό που είπε και η µείζονα
αντιπολίτευση, και πόσα τετραγωνικά µέτρα έχουν επιπλέον δηλωθεί, έχουµε µια πλήρη εικόνα
των εσόδων που θα έχει ο δήµος ετησίως. Από τη στιγµή που υπάρχει δέσµευση ότι θα γίνει αυτή
η συνεδρίαση, θα πάρουµε εκ νέου µία απόφαση, εγώ είµαι θετικός, ψηφίζω ναι στον
προϋπολογισµό, µε την προϋπόθεση αυτή όµως ότι θα ξαναδούµε εκ του µηδενός βάση αυτών των
στοιχείων που υπάρχουν και των προτάσεων της αντιπολίτευσης για το θέµα της µείωσης ή όχι
των δηµοτικών τελών.»
Ο επικεφαλής της Β΄ ελάσσονος µειοψηφίας κ. Βαζακίδης Αθανάσιος δήλωσε ότι ψηφίζει τον
προϋπολογισµό του ∆ήµου Παγγαίου οικονοµικού έτους 2021, αναφέροντας τα κάτωθι:
«Με ευχαρίστηση ακούω ότι είναι στις προθέσεις της διοίκησης η µείωση των δηµοτικών τελών.
Και εγώ σύµφωνα µε τις προηγούµενες επισηµάνσεις που έχω κάνει και εµπιστεύοµαι την
δέσµευση του δηµάρχου ότι θα ξαναδούµε τα δεδοµένα, καταλαβαίνω την δυναµική όσον αφορά
την δυναµικότητα στα έργα, µακάρι να πάρουµε όλα τα χρήµατα για τις επενδύσεις, µακάρι να
πάρουµε όλα αυτά τα χρήµατα που είναι γραµµένα στον προϋπολογισµό από τα προγράµµατα. Και
βεβαίως εφόσον θα υπάρξει κάποια ευρωστία µόλις θα βγουν τα καινούργια δεδοµένα θα κάνουµε
και την προσαρµογή. Με αυτή την έννοια τον ψηφίζω και βέβαια τα βλέπουµε τα πράγµατα στην
πορεία.»
Ο επικεφαλής της Γ΄ ελάσσονος µειοψηφίας κ. ∆ιαµαντόπουλος Μιχαήλ δήλωσε ότι καταψηφίζει
τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Παγγαίου οικονοµικού έτους 2021, διότι:
«Για άλλη µια χρονιά, βλέπουµε έναν προϋπολογισµό που είναι πάνω στην πεπατηµένη. Ένας
προϋπολογισµός που είναι σύµφωνα µε τις επιταγές της κυβέρνησης, έτσι όπως πρέπει να
συντάσσεται χωρίς να παρεκκλίνει καθόλου, βλέποντας καθαρά αριθµούς. Τον προηγούµενο
προϋπολογισµό που είχε συνταχθεί, είχε γίνει µεγάλο θέµα για την άνοδο των δηµοτικών τελών
µέσω του τιµολογίου της ∆ΕΗ, το είχαµε επισηµάνει τότε και είχαµε πει ότι δεν µπορούµε σε αυτές
τις συνθήκες, όταν ο κόσµος τα βγάζει δύσκολα πέρα να ερχόµαστε και να του ζητούµε παραπάνω.
Και αυτό πώς διαπιστώνεται σήµερα; Με τη µικρή εισπραξιµότητα των δηµοτικών τελών και
ταυτόχρονα να απειλούνται δεκάδες οικογένειες ή εκατοντάδες οικογένειες, µε διακοπή ρεύµατος
από τη ∆ΕΗ, εφόσον δεν µπορούν να αποπληρώσουν τους λογαριασµούς τους. Και αυτό το
βλέπουµε εµείς άµεσα από το Ταµείο του δήµου. Όταν η ∆ΕΗ σου λέει ότι εγώ δεν µπορώ να
εισπράξω, άρα θα έχουµε και διακοπές ρευµατοδότησης των δηµοτών. Λειτουργούµε άµεσα και
ανταποδοτικά, δεν κοιτάµε ποιες είναι οι πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας µας, τι µπορεί να
αποδώσει ο δηµότης, ο πολίτης, άρα θα του προσφέρουµε και την καθαριότητα µε αυτό το κόστος
και πάει λέγοντας. Είναι καθαρά η πολιτική που εφαρµόζει η κυβέρνηση αυτή τη στιγµή, της
ανταποδοτικότητας και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλη η Ευρώπη κυµαίνεται πάνω σε αυτό
το κύµα. Εµείς λέµε ότι θα πρέπει να πάµε σε µια άλλου είδους διαχείριση, αλλά δεν είναι τόσο
µέσα από αυτή τη θηλιά που µας έχουν βάλει όλους τους δήµους. Μια διαχείριση που θα µπορεί να
εξυπηρετεί πραγµατικά τις ανάγκες των δηµοτών, που θα αποκλίνει, θα έχουµε µάλλον µια σοβαρή
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χρηµατοδότηση από την κεντρική διοίκηση και θα διεκδικούµε αυτή τη χρηµατοδότηση. Βλέπουµε
η ΣΑΤΑ είναι παγιωµένη εκεί στα εφτακόσια χιλιάρικα και άντε πάρτα δήµαρχε και κάνε έργο άµα
θέλεις και βασίζεται σε αυτό το σκεπτικό. ∆εν µπορούµε σε καµιά περίπτωση να δούµε ότι µπορεί
να υπάρξει κάποια βελτίωση στις συνθήκες όλων των δηµοτών. Βλέποντας όλα τα παραπάνω δεν
έχουµε παρά να καταψηφίσουµε και αυτόν τον προϋπολογισµό που βασίζεται σε µεγάλο βαθµό και
πάλι στα έσοδα από τους δηµότες από τα ανταποδοτικά τέλη και στην πράξη βλέπουµε ότι
φτάνουµε και σε ένα σηµείο αδυναµίας. Ειδικότερα σε συνθήκες πανδηµίας, όταν πλήττονται ο
γεωργικός τοµέας, που πλήττονται οι επιχειρηµατίες, πλήττονται οι µικρές επιχειρήσεις, που είναι
όλα κλειστά, εµείς να έρθουµε και τη νέα χρονιά να ζητήσουµε γύρω στα τεσσεράµισι
εκατοµµύρια, τέσσερα κόµµα επτά, για δηµοτικά τέλη µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ, δεν
µπορούµε να ψηφίσουµε αυτόν τον προϋπολογισµό βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση.»
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήµερα
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 189 του
Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 του Ν.4623/19
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.1 & 2 του Ν.4172/2013, µε τις οποίες αντικαταστάθηκαν και
συµπληρώθηκαν οι όµοιες της παρ.1 του άρθρου 266 και της παρ. 1 του άρθρου 268 του
Ν.3852/2010 αντίστοιχα, όπως ισχύουν σήµερα.
4.- Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.
3 του άρθρου 78 του Ν.4555/2018 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 όπως
ισχύει σήµερα
5. - τις διατάξεις του άρθρου 72 περ. β΄ της παρ. 1 καθώς και του άρθρου 266 παρ.1-8 του Ν.
3852/2010, όπως ισχύουν σήµερα
6.- Την µε Α.Π. 898/04-12-2020 Γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
επί του Σχεδίου π/υ του φορέα (άρθρο 4 ν. 4111/2013)
7.- Την ΚΥΑ µε αριθµ. 46735/23.07.2020 των Υπουργών Οικονοµικών – Εσωτερικών που
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3170/B’/01.08.2020 και αφορά τις οδηγίες για την κατάρτιση
προϋπολογισµού των ∆ήµων οικονοµικού έτους 2021.
8.- Την αριθµ. 214/2020 απόφασή του περί κατάρτισης του τεχνικού προγράµµατος εκτελεστέων
έργων και προµηθειών του ∆ήµου Παγγαίου έτους 2021.
9.- Την αριθµ. 237/2020 απόφασή του περί «Καθορισµού ανώτατου ύψους προϋπολογισµού
εξόδων δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας, για το οικ. έτος 2021, του ∆ήµου Παγγαίου».
10.- Τις ισχύουσες αποφάσεις για την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωµάτων και εισφορών του
∆ήµου Παγγαίου.
11.- Τα στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό του υπηρετούντος προσωπικού και τις αποδοχές του.
12.- Τα εισπραχθέντα έσοδα και τα ενταλθέντα έξοδα του έτους 2019 ως και τα αντίστοιχα
στοιχεία έως τον Ιούλιο 2020 του ∆ήµου Παγγαίου
13.- Τις απλήρωτες οφειλές παρελθόντων οικονοµικών ετών
14.- Την αριθµ. 2/2020 απόφαση του 2ου Πρακτικού της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης.
15.- Την αριθµ. 12/2020 απόφαση του 8ου Πρακτικού της Εκτελεστικής Επιτροπής
16.- Το σχέδιο του προϋπολογισµού που κατήρτισε η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθµ.
356/2020 απόφαση του 31ου Πρακτικού της
17.- Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
18.- Τις απαντήσεις – διευκρινίσεις της παριστάµενης Προϊσταµένης ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Παγγαίου, την µειοψηφία των κ.κ. Μπαταλογιάννη ∆ηµήτριου, Ματσάγκου
Σταµάτιου, Κανταζίδη Ευφραίµ, Τσαβδαρίδη Ανέστη, Παπαθανασίου Ιωακείµ, Χριστοδουλίδη
Γεώργιου και ∆ιαµαντόπουλου Μιχαήλ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει και ψηφίζει τον προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων του ∆ήµου Παγγαίου οικονοµικού
έτους 2021 ο οποίος παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ για το έτος: 2021
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Κωδικοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Αριθµοί
0

Προϋπολογισµός σε Απολογισµός
ευρώ
σε ευρώ
8.957.931,12

0,00

Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

449.800,00

0,00

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

143.750,00

0,00

31

Εισπράξεις από ∆άνεια

450.580,14

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

5.691.075,18

0,00

4

Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων

3.833.571,86

0,00

5

Χρηµατικό υπόλοιπο προηγ.έτους

3.456.521,57

0,00

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

9.171.381,51

0,00

32.154.611,38

0,00

1 (πλην 13)

Τακτικά Έσοδα

Σύνολο Πόρων

Κωδικοί

Έξοδα και Πληρωµές

Αριθµοί
60

Προϋπολογισµός σε Απολογισµός
ευρώ
σε ευρώ

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

4.899.519,60

0,00

61,62

Αµοιβές και παροχές τρίτων

2.484.947,15

0,00

63,64

Φόροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

459.186,87

0,00

3.000,00

0,00

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

66

Προµήθειες-Αναλώσεις υλικών

1.433.288,60

0,00

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

2.650.535,71

0,00

600.000,00

0,00

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις Επενδύσεις

8.516.403,86

0,00

71

Αγορές

1.379.752,50

0,00

73

Έργα

8.393.821,62

0,00

74

Μελέτες

779.388,19

0,00

75

Συµµετοχή σε επιχειρήσεις

0,00

0,00

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

343.000,00

0,00

9111

Αποθεµατικό

211.767,28

0,00

32.154.611,38

0,00

67,68
81
82,83,85

Πληρωµές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

Σύνολο εξόδων και πληρωµών

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 252/2020
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Γάκης Κωνσταντίνος
Αναστασιάδης Φίλιππος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ελευθερούπολη 22 ∆εκεµβρίου 2020
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Γάκης Κωνσταντίνος

