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ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ: 1

Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 1εο πλεδξέαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιένπ.
ΘΫκα: «Φάθηζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γάκνπ Εαθύλζνπ & ΟινθιεξσκΫλνπ ΠξνγξΪκκαηνο
ΓξΪζεο γηα ην Ϋηνο 2021».
ηε Εάθπλζν ζήκεξα ηελ 20ε ηνπ κελφο Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Σεηάξηε θαη
ψξα 5.00κ.κ, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Εαθχλζνπ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεδηάζθεςε ζχκθσλα κε ηα κέηξα πξφιεςεο θαηά ηνπ COVID -19,
χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση. 640/13-01-2021 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θ. Καθνιχξε ηαχξνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Ο Γήκαξρνο θ. Νηθήηαο Αξεηάθεο πξνζθιήζεθε λνκίκσο θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε .
Γηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ηξηάληα ηξηψλ (33) κειψλ
παξαβξέζεθαλ παξφληα ηξηάληα έλα (31) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1. Καθνιχξεο ηαχξνο
2. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
3. εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
4. Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο
5. Καςακπέιε Βαζηιηθή
6. Μαξηλάθεο Αλδξέαο
7. πίλνο Νηθήηαο
8. Αξκέλεο Γεψξγηνο
9. Σζνπξνπλάθεο Γεψξγηνο
10. Ξέλνο Αλδξέαο
11. Κακπίηζεο Θεφδσξνο
12. Φεξαδνχξνο Ησάλλεο
13. Σζαγθαξφπνπινο Γεκήηξηνο
14. Καξαθάο σηήξηνο
15. Πέηηαο Νηθφιανο
16. Κάλδειαο Σαζάθεο Γεκήηξηνο
17. Γξφζνο Παλαγηψηεο
18. Κφθνξεο Κσλζηαληίλνο
19. Αγαιηαλφο Ησάλλεο
20. Αβξάκεο Παλαγηψηεο
21. Μαξνχδαο Γηνλχζηνο
22. Σξνχζζαο (Νηάζζεο ) Γηνλχζηνο
23. Κφθιαο Φψηηνο
24. Πιαηππφδεο Κσλζηαληίλνο
25. Ρέλεζεο Γηνλχζηνο
26. Καζζηκάηεο Αληψληνο
27. Καξκίξεο Νηθφιανο
28. Ληβέξεο Υαξάιακπνο
29. Καιακαξάο Νηθφιανο
30. Μαξίλνο Αλαζηάζηνο
31. Πάζηξαο Υξήζηνο

ΑΠΟΝΣΔ
1. ΓάζπαξνοΓηνλχζηνο (ιφγσ θσιχκαηνο)
2. Μπισλάο Παλαγηψηεο

Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Μαιιηά Αηθαηεξίλε, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ
Εαθχλζνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο.
Αξηζ. 1/2021 απφθαζε Γ..
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Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο λφκηκεο απαξηίαο
θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη αλαθνηλψλεη ην κνλαδηθφ ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο: «Φάθηζε
Πξνϋπνινγηζκνύ Γάκνπ Εαθύλζνπ
& ΟινθιεξσκΫλνπ
πξνγξΪκκαηνο ΓξΪζεο γηα ην Ϋηνο 2021» θαη ην ιφγν δίλεη ζηνλ θ. Ησάλλε Κνκηψηε ,
πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο πξνυπνινγηζκνχ ,ινγηζηεξίνπ θαη πξνκεζεηψλ ηεο Γλζεο
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Εαθχλζνπ, ν νπνίνο δηαβάδεη ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο σο εμήο :

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑ
ΣΟΝ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΣΟΤ 2021
Δλψπηνλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη θαηαηεζεί γηα ζπδήηεζε θαη ςήθηζε (ζχληαμε)
, ην ρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 κε βάζεη ηελ ππ΄αξηζκ. 1/04.01.2021
εγθξηηηθή απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο κεηά ηελ ππ΄αξηζκ.πξση.1349/08.01.2021
γλψκε ηνπ παξαηεξεηεξίνπ νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ, φπνπ έγηλε ε αλαγθαία
δηφξζσζε, ζχκθσλα κε ηελ ππφδεημε ηνπ παξαηεξεηεξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα αχμεζε ησλ
εθηηκήζεσλ ππνρξεψζεσλ πιελ δαλείσλ 31.12.2020 θαηά ην πνζφ ησλ 571.143,39 .
Με βάζε ηελ ππ’ αξηζκ. 46735/23-7-2020 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε, ησλ Τπνπξγψλ
Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ , θαηαβιήζεθε ε κέγηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα , κε βάζε ηα
ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο φπσο δηακνξθψζεθε εληφο ηνπ νθηακήλνπ έηνπο 2020 .
Σα δάλεηα έρνπλ ζπκπιεξσζεί σο ηνθνρξενιπηηθέο δφζεηο , φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ηηο
νδεγίεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ,
επίζεο ην ζχλνιν ησλ εθηακηεχζεσλ πξνο ηελ Δκπνξηθή
Σξάπεδα θαη ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο ,έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, σο απαηηήζεηο
αιιά θαη σο ηακεηαθφ ππφινηπν βάζεη απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ έηνπο 2008
, πνπ ζηεξίρζεθε ζηηο αγσγέο πνπ έρεη θαηαζέζεη ν Γήκνο Εαθπλζίσλ θαηά ησλ Σξαπεδψλ
Δκπνξηθήο θαη Πεηξαηψο . Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί βεβαίσζε ζηνλ Κ.Α. 3221 εζφδσλ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί έσο θαη ην έηνο 2010 , επίζεο ζηνλ Κ.Α.
5113.01 έρεη εγγξαθεί ην πνζφ 4.944,999,38 € θαη ζηνλ Κ.Α. 5113.002 ην πνζφ 5.355.000,00
ηα νπνία θαηαηίζεληαη ζην Σ.Π.Γ. έσο φηνπ θαηαζηεί ηειεζίδηθε ε Γηθαζηηθή δηακάρε κεηαμχ
Γήκνπ θαη Σξάπεδαο Πεηξαηψο
Ο πξνυπνινγηζκφο νηθ. Έηνπο 2021, πεξηιακβάλεη ηα λνκνζεηεκέλα έζνδα , κε φιεο ηηο θαηά
ην δπλαηφ πξνβιεπφκελεο πεγέο εζφδσλ ησλ Ο.Σ.Α. φπσο πξφζηηκα ΚΟΚ , ηέιε
παξεπηδεκνχλησλ , ηέιε πεδνδξνκίνπ , ηέιε δηαθήκηζεο , ηέιε Νεθξνηαθείσλ – ζθαγείσλ
θιπ. , γηα ηα νπνία ζα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα είζπξαμεο ηνπο , εμαληιψληαο ηα
πεξηζψξηα ηνπ λφκνπ θαηά πεξίπησζε κε ζθνπφ ηελ θαιπηέξεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ
καο.
ηνλ KA 2 ησλ εζφδσλ, πεξηιακβάλνληαη ηα έζνδα πνπ ζα βεβαησζνχλ εληφο ηνπ 2021 ,γηα
πξψηε θνξά ,θαη αθνξνχλ πξνεγνχκελα ρξφληα.
ηνλ KA 3 ησλ εζφδσλ πεξηιακβάλνληαη ηα ήδε βεβαησκέλα έζνδα.
ηνλ KA 4 ησλ εζφδσλ πεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο πνπ εηζπξάηηνληαη θαη απνδίδνληαη (
δηαρείξηζε θξαηήζεσλ )
ηνλ KA 5 ησλ εζφδσλ πεξηιακβάλνληαη ηα Υξεκαηηθά Τπφινηπα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ.
Όζνλ αθνξά ηα έμνδα πεξηιακβάλεη 1) Σα έμνδα πνπ απνηεινχληαη απφ α) ηελ κηζζνδνζία ηνπ
πξνζσπηθνχ κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο ηνπο β) ηα πάζεο θχζεσο ιεηηνπξγηθά έμνδα ( γξαθηθή
χιε – θαχζηκα – κηζζψκαηα – ζπληεξήζεηο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θ.ι.π.) γ) Δπηρνξεγήζεηο
ππνρξεσηηθέο φπσο ρνιηθέο επηηξνπέο – Παηδηθνί ηαζκνί – Γεκνηηθά ηάδηα θαη
πξναηξεηηθέο φπσο Πνιηηηζηηθνί χιινγνη – Αζιεηηθά σκαηεία θιπ. , νη νπνίεο έρνπλ
πεξηνξηζηεί ζηηο απνιχησο αλαγθαίεο ιφγσ ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη ν
Γήκνο καο. 2) Δπελδύζεηο πεξηιακβάλεηαη φιν ην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ απφ ην
πξφγξακκα ΔΠΑ , ηνλ ΟΚ ,ηελ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ,ηελ ΑΣΑ , ηδίνπο πφξνπο θιπ.
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3) Πιεξσκέο Π.Ο.Δ. & Λνηπέο απνδφζεηο πνπ πεξηιακβάλεη α) Πιεξσκέο πνπ αθνξνχλ
πεξαζκέλα νηθνλνκηθά έηε θαη β) απνδφζεηο ζπληαμηνδνηηθψλ εηζθνξψλ – αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ θαη ινηπέο εηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ.
Έγηλε πξνζπάζεηα θαη ζα ζπλερηζηεί θαη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα, ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα
ηελ είζπξαμε φισλ ησλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ , θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ δαπαλψλ ζηηο
απνιχησο αλαγθαίεο , κε θχξην ζθνπφ λα αλνξζσζνχλ ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ .
Σα πνζά πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί απφ ην Γήκν καο θαη αθνξνχλ ζηηο ηνθνρξενιπηηθέο δφζεηο
ησλ δαλείσλ Πεηξαηψο θαη Δκπνξηθή , έρνπλ βεβαησζεί ζηνπο Κ.Α. 3 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
εζφδσλ γηα ηα έηε έσο ην 2010.
Σά έζνδα απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ θάιπςαλ ην θφζηνο ησλ
αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.
Καηφπηλ απηνχ ν Γήκνο δελ πξνρψξεζε ζε αχμεζε ηειψλ θαη παξέκεηλαλ ζην χςνο ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020
Ο Γήκνο ηζνζθέιηζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα ππφςε ηνπ ηηο
πεξηνξηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ έζεζε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε βάζε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία
ζπγθξηηηθά κε ηα νηθνλνκηθά έηε 2019 θαη ηνπ 2020.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο απφ 18/11/2012 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ «Γεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» έρεη ζπζηαζεί ζην
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Σν Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α. κε ζθνπφ
ηελ παξαθνινχζεζε ζε κεληαία βάζε , ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ζε
πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη απφθιηζε απφ ηνπο ηξηκεληαίνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο άλσ
ηνπ 10% ππάξρεη θαηαξρήλ επηζήκαλζε θαη εάλ εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη γηα δχν
ζπλερφκελα ηξίκελα απφθιηζε απφ ηνπο ηηζέκελνπο ζηφρνπο , εηζάγεηαη ν Γήκνο ππνρξεσηηθά
ζε πξφγξακκα εμπγίαλζεο.
Λακβάλνληαο ππ΄νςηλ






Σα άξζξα 76,77 ηνπ Ν.4172/13 (ΦΔΚ 167 Α /23-07/2013) : Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο
επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ην Ν.4046/2012 , ηνλ Ν.4093/2012 θαη ηνλ Ν.4127/2013
θαη άιιεο δηαηάμεηο
Σν άξζξν 4. Σνπ Ν.4111/14 (ΦΔΚ 18 Α /25-01-2014)
Σελ ΚΤΑ 46735/23.07.2020 ησλ ππνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ &
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ΄΄ παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ
πξνππνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ Οηθνλνκηθνχ έηνπο 2017-ηξνπνπνίεζε ηεο
ππ΄αξηζκ.7028/03-02-2014 (Β253) απφθαζεο «θαζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ηνπ
πξνππνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»
Δπίζεο Ο Σίηινο ζηνλ ΚΑΔ 64.7131.002 αγνξά απνξξηκκαηνθφξσλ , νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ έξγνπ ΚΔ 2017Δ05500010 θαη ΑΓΑ 68Γ3465ΥΘ7-Φ25 αιιάδεη ζε
Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ , πδξνθφξσλ ,θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη ινηπνχ
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ εθ παξαδξνκήο δελ είρε αιιαρζεί κε βάζεη ηελ
ππ΄αξηζκ.58/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.


Ζ ζπλνπηηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 είλαη:

ΔΟΓΑ
1) Σαθηηθά έζνδα
2) Έθηαθηα έζνδα
3) Έζνδα Π.Ο.Δ
4) Δηζπξάμεηο απφ Γάλεηα θαη
Απαηηήζεηο
5) Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θ.ι.π
6) Υξεκαηηθφ Τπφινηπν
Αξηζ. 1/2021 απφθαζε Γ..

12.676.249,20
34.226.351,50
1.998.000,00
15.398.906,88
3.761.200,00
18.792.436,69
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ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ

ΔΞΟΓΑ
1) Έμνδα ρξήζεο
2) Δπελδχζεηο
3) Πιεξσκέο Π.Ο.Δ
4) Απνζεκαηηθφ
ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ

86.853.144,27

18.667.936,19
34.478.595,39
33.590.651,11
115.961,58
86.853.144,27
ΔΚ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΝΗΚΖΣΑ ΑΡΔΣΑΚΖ

ηε ζπλέρεηα ν ζχκβνπινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο « ΜΑΕΗ ΑΛΛΑΕΟΤΜΔ ΣΖ
ΕΑΚΤΝΘΟ» θ. Αλδξέαο Ξέλνο έζεζε ην δήηεκα ηνπ θνηλσληθνχ πξνζψπνπ πνπ πξέπεη λα
έρεη ν Γήκνο θαη είπε φηη 1% ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ πξέπεη λα δηαηεζεί ζε θνηλσληθνχο ζθνπνχο
θαη ππέβαιε ηε παξαθάησ πξφηαζε:
Ζ πγεηνλνκηθή θξίζε ηνπ covid-19 έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά θάζε πηπρή ηεο
θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ Εαθπλζηλψλ θαη θπζηθά έρνπλ επηβαξχλεη
ηδηαίηεξα ηηο πην εππαζείο (θνηλσληθά-νηθνλνκηθά) νκάδεο.
Ζ παξάηαμε καο ζέινληαο λα βνεζήζεη ζηελ ζηήξημε ησλ εππαζψλ νκάδσλ θαζψο θαη
ησλ θνηλσληθά αδπλάκσλ πνιηηψλ έρεη ζρεδηάζεη έλα πιάλν ελεξγεηψλ:
1. ΔθΪπαμ βνάζεκα ζηάξημεο θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ, κεηά απφ
θνηλσληθήοέξεπλα ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ηνπ Γήκνπ καο ζε
ζπλεξγαζία κε ηα Σνπηθά πκβνχιηα θαη θπζηθά έρνληαο σο νηθνλνκηθφ
θξηηήξην ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2020.
ΤΝΘΔΖ
ΔΣΖΗΟ
ΔΦΑΠΑΞ
ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΟΤ
ΔΗΟΓΖΜΑ
ΒΟΖΘΖΜΑ
ΓΖΜΟΤ
Μνλνπξφζσπν
λνηθνθπξηφ
Ννηθνθπξηφ κε δχν
κέιε
Ννηθνθπξηφ κε ηξία
κέιε
Ννηθνθπξηφ κε
ηέζζεξα κέιε
Ννηθνθπξηφ κε πέληε
κέιε
Ννηθνθπξηφ κε έμη
κέιε
Ννηθνθπξηφ κε εθηά
κέιε θαη άλσ

6.000

400

8.000

500

10.000

500

12.000

500

14.000

500

17.000

600

20.000

1.000

2. Γεκηνπξγία ηκάκαηνο ειεθηξνληθάο αιιεινγξαθέαο: φινη νη πνιίηεο λα
κπνξνχλ λα ζηέιλνπλ ειεθηξνληθά αηηήκαηα θαη αηηήζεηο γηα νηηδήπνηε
ρξεηάδνληαη απφ ηνλ Γήκν, ρσξίο ηελ απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπο ζηηο
ππεξεζίεο.
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3. Έθδνζε Ϋληππνπ ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ: φινη νη πνιίηεο λα
ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηηο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο ηνπ Γήκνπ θαη ηηο
δπλαηφηεηεο απηψλ.
4. Δλέζρπζε πξνγξΪκκαηνο «Βνάζεηα ζην πέηη», ΚΓΑΠ θαη ΚΓΑΠκεΑ,
αμηνπνηψληαο ην δηαζέζηκν πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ καο θαη ηελ πξφζιεςε λένπ
πξνζσπηθνχ αλάγθεο. Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θξίλνπκε φηη είλαη ε ελίζρπζε
ησλ δνκψλ απηψλ κε νδεγνχο θαη νρήκαηα επηπιένλ. Σέινο, ηα ΚΓΑΠ θαη
ΚΓΑΠκεΑ κπνξνχλ λα δηεπξχλνπλ ην σξάξην ηνπο θαη ηηο βάξδηέο ηνπο ψζηε
λα απαζρνινχληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα παηδηά.
5. «Γεύκαηα ΑγΪπεο»: Γηεχξπλζε ησλ σθεινπκέλσλ ηνπ θνηλσληθνχ
εζηηαηνξίνπ ψζηε λα κελ κείλεη θαλέλαο ζπκπνιίηεο καο εθηφο ιίζηαο γηα
ηελ παξνρή θαγεηνχ. Δπίζεο, ζε απηφ ην ζεκείν ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε
ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο απειεπζέξσζεο ησλ εκεξνκεληψλ ησλ εγγξαθψλ
ησλ ζπκπνιηηψλ καο ζηηο θνηλσληθέο δνκέο. Οη αηηήζεηο γηα ηέηνηνπ
είδνπο δεηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη κφληκα αλνηθηέο θαη ηα θξηηήξηα κε
δεδνκέλα ηνπ 2020.
6. Γηεχξπλζε ησλ σθεινπκέλσλ ηνπ θνηλσληθνύ παληνπσιεένπ ψζηε λα
βνεζεζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξίζηεξνη ζπκπνιίηεο καο πνπ βξίζθνληαη ζε
δχζθνιε ζέζε.
7. ηεξημε ηειε-εθπαέδεπζεο: ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζχλζεηο
Α/βαζκηαο θαη Β/βαζκηαο εθπαίδεπζεο, λα θαιπθζνχλ θαη λα
δηεπθνιπλζνχλ φινη νη καζεηέο πνπ δειψλνπλ αδπλακία
παξαθνινχζεζεο ησλ δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ κε ηελ ζπζθεπή παξνρή
ζπζθεπψλ tablet. Γλσξίδνπκε φηη ήδε νη Γηεπζχλζεηο είλαη ελεκεξσκέλεο
θαη κπνξνχλ λα καο βνεζήζνπλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.
8. Απαιιαγά από ηα ηξνθεέα ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ ή κείσζε ζην
ειάρηζην δπλαηφλ.
9. ΠαξΪηαζε πιεξσκάο ζηνπο ινγαξηαζκνύο νθεηιώλ πξνο ηνλ Γήκν
ρσξίο πξνζαπμήζεηο.
10. Μεέσζε δεκνηηθώλ ηειώλ ζηηο επηρεηξάζεηο πνπ απνδεδεηγκέλα έρνπλ
ππνζηεί δεκία εμαηηίαο ηνπ covid-19.
11. Απαιιαγά από ηα ηΫιε θνηλνρξάζησλ ρώξσλ θαη ηα αληαπνδνηηθά
ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
δηέθνςαλ ή πεξηφξηζαλ ππνρξεσηηθά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο.
12. Σαθηηθέο απνιπκΪλζεηο ζε φινπο ηνπο δεκνζίνπο ρψξνπο.
13. Γεκηνπξγέα Γεκνηηθνύ Ηαηξεένπ, πνπ νπζηαζηηθΪ ζα βνεζάζεη θαη ζα
εληζρχζεη ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ηνπ λεζηνχ καο θαη θπζηθά
ζα απνζπκθνξίζεη ην Ννζνθνκείν καο φπνπ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα είλαη
επηβαξπκέλν αθφκε πεξηζζφηεξν ιφγσ ηνπ covid-19.
14. Γεκηνπξγέα ππεξεζέαο ελεκΫξσζεο αλΫξγσλ, κε ζθνπφ πεξηζζφηεξεο
επθαηξίεο ελεκέξσζεο θαη επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο αλέξγσλ
αιιά θαη ησλ θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ.
15. Δπαλαιεηηνπξγέα ηνπ ΚΑΠΖ (φηαλ ην επηηξέςνπλ νη ζπλζήθεο
, ελφο πνιχ ζεκαληηθνχ ζεζκνχ γηα ηελ θνηλσληθή , πξνλνηαθή θαη
ςπρνινγηθή ζηήξημε ησλ ειηθησκέλσλ ζπκπνιηηψλ καο.
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Οη ΠΡΟΣΑΔΗ απηΫο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο άδε εηιεκκΫλεο απνθΪζεηο ηνπ Γ. κπνξνύλ
λα δεκηνπξγάζνπλ ην ΓΗΥΣΤ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΑ ΚΑΗ ΣΖ
ΣΟΗΥΔΗΧΓΟΤ ΤΝΟΥΖ ΣΖ
Ο δεκνηηθφο ζχκβνπινο Αληψληνο Καζζηκάηεο αλέθεξε: φηη δελ είλαη ξεαιηζηηθφο έλαο
πξνυπνινγηζκφο πνπ πξνβιέπεη ηα ίδηα έζνδα θέηνο κε ηα έηε 2019 θαη 2020, θαζψο ε θξίζε
θαη ε παλδεκία δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα ηηο ίδηεο εηζπξάμεηο.
Ο θ. Κνκηψηεο ηνπ απάληεζε φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηξνπνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ
ππάξρνπλ.
Ο θ. Γήκαξρνο απάληεζε φηη ζα αληηκεησπίζεη κε επηεηθή ηξφπν ηνπο πνιίηεο ιφγσ ηεο
δχζθνιεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο.
Ο δεκνηηθφο χκβνπινο θ.σηήξηνο Καξαθάο είπε φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2021 είλαη
αληηγξαθή ησλ πεξαζκέλσλ εηψλ θαη ηνλ ραξαθηήξηζε κε θνηλσληθφ.
Ο Γεκνηηθφο ζχκβνπινο θ.Φψηεο Κφθιαο είπε φηη ζε πεξίνδν παλδεκίαο δελ κπνξεί λα είλαη
ίδηνη νη θφξνη θαη ηα ηέιε.

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 2021
Πέξπζη , αιιά θαη ζηελ αξρή ηεο ζεηείαο θάζε Γεκνηηθήο Αξρήο αθνχκε φηη ηελ πξψηε ρξνληά
ζα πξνζαξκνζηεί ζηα ππάξρνληα δεδνκέλα θαη απφ ηελ επφκελε ρξνληά ζα θαλνχλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο πνιηηηθήο ηεο κέζα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην Σερληθφ Πξφγξακκα.
Ο πξνυπνινγηζκφο θέηνο ζα έπξεπε λα ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθφο ιφγν ηνπ φηη εηδηθφηεξα ε
ρξνληά πνπ καο πέξαζε έθεξε ζην πξνζθήλην ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ παλδεκία ηνπ
θνξνλντνχ θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο, πνπ είλαη αθφκα κεγαιχηεξεο ζηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπ
ιανχ, κε δεθάδεο λνηθνθπξηά θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο ηνπ λεζηνχ καο, λα έρνπλ πιεγεί απφ
απηή ηελ θαηάζηαζε θαη λα βξίζθνληαη ζηελ θπξηνιεμία ζην ρείινο ηνπ γθξεκνχ.
Όκσο ν πξνυπνινγηζκφο γηα λα κηιήζνπκε απιά είλαη κία απφ ηα ίδηα. Γειαδή ρεηξφηεξνο
ζηηο δνζκέλεο ζπλζήθεο πνπ ζπδεηάκε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, αλ αλαινγηζηεί θαλείο απηά
πνπ βηψλνπκε ιφγσ ηεο παλδεκίαο.
Γελ κπνξνχκε θχξηνη ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο λα θαπρηέζηε πνπ δηαηεξείηαη ζηα ίδηα επίπεδα
ηνπο θφξνπο θαη ηα ηέιε εηδηθά ζε απηή ηελ πεξίνδν . Γειαδή λα δηαηεξείηαη ηελ θνξνκπεμία
ζηνλ ζβέξθν ηνπ Εαθπλζηλνχ θνζκάθε ζε ζπλζήθεο παλδεκίαο θαη λα ην παξνπζηάδεηαη ζαλ
θαηφξζσκα…
Υξεηάδεηαη λα αλαθνπθηζηνχλ ηα ιατθά λνηθνθπξηά θαη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο ηνπ λεζηνχ κε
δξαζηηθή κείσζε απφ ηα δεκνηηθά ηέιε θαη ηνπο θφξνπο ηνπιάρηζηνλ 30 % θάησ απφ πέξπζη.
Αλ θάπνηνο παξαηεξήζεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηεο ζεκεξηλήο Γεκνηηθήο Αξρήο αιιά θαη
ησλ πξνεγνχκελσλ ηνπ θπξίνπ Κνινθνηζά ή ηνπ θχξηνπ Μπνδίθε ζα δηαπηζηψζεη φηη
βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ινγηθή. Πάληα πιήξσο ελαξκνληζκέλνη κε ηελ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη
απφ φιεο ηηο θπβεξλήζεηο αιιά θαη κε ηηο επινγίεο ηεο ΔΔ. Πξνππνινγίδνληαο ςίρνπια γηα ηηο
ιατθέο αλάγθεο , εθαξκφδνληαο θαηά γξάκκα ηελ πνιηηηθή πνπ πινπνηείηαη ζπλνιηθά απφ ΔΔ –
Κπβέξλεζε – Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο.
Ο δήκνο Εαθχλζνπ ινηπφλ , ν δήκνο καο βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ γεληθφηεξε νκπξέια ηεο
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο. Γελ κπνξεί απφ κφλνο ηνπ λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα.
Μπνξεί φκσο λα αλαθνπθίζεη ηνπ ζπκπνιίηεο καο , λα ειαθξχλεη ηηο ιατθέο νηθνγέλεηεο ηνπ
λεζηνχ καο , λα δψζεη αλάζεο. Έρνπκε έλαλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ ην 95% ησλ
θνξνινγηθψλ βαξψλ ην ζεθψλνπλ νη ιατθέο νηθνγέλεηεο. Έρνπκε επίζεο έλα κεζνπξφζεζκν
έσο ην 2022 πνπ πξνβιέπεη φηη ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε ηνπηθή δηνίθεζε έρεη ηαβάλη
ηα 2,5 δηο επξψ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο απφ ηελ θνξνινγία απμάλνληαη.
Δηδηθφηεξα, γηα θέηνο, ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην 2021 αθαηξεί απφ ηνπο δήκνπο ην
30% ησλ θεληξηθψλ απηνηειψλ πφξσλ πνπ ηνπο έδηλε.
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Ζ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ην θξάηνο απέλαληη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη εηδηθφηεξα
απέλαληη ζηνπο δήκνπο, νδεγεί κε θάζε ηξφπν ζηελ αχμεζε ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ, δειαδή
ζην λα πιεξψζνπλ νη δεκφηεο κε ραξάηζηα ηα θνλδχιηα πνπ κεηψλεη θάζε θνξά ε πνιηηεία
Ήδε ην θξάηνο έρεη παξαθξαηήζεη παξαλφκσο απφ ηνπο δήκνπο έλα πνζφ πνπ μεπεξλά ηα 4,5
δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Δίλαη ρξήκαηα πνπ ην θξάηνο βάζε ησλ λφκσλ πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζα έπξεπε λα ηνπο έρεη δψζεη.
Σε ίδηα ζηηγκή δσξάθηα εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα θαλαιάξρεο θαη εθνπιηζηέο ην ίδην θξάηνο
κπνξεί λα δίλεη.
ηνλ πξνυπνινγηζκφ απνηππψλεηαη ην γεγνλφο φηη επί ηεο νπζίαο, ε Γεκνηηθή Αξρή δελ
δηαθσλεί κε ην ζπλνιηθφ πιαίζην ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο, ηεο ηδησηηθνπνίεζεο θαη ησλ δήκσλ
πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ σο αλψλπκεο εηαηξίεο. Πξφθεηηαη γηα πξνυπνινγηζκφ πνπ θαζνξίδεηαη απφ
ην κεζνπξφζεζκν 2018-2022, ππφ ηελ απζηεξή επνπηεία ηνπ νηθνλνκηθνχ παξαηεξεηεξίνπ,
πιήξσο επζπγξακκηζκέλν κε ην απζηεξφ δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην, πνπ πινπνηείηαη.
Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ην εμήο : έσο ην 2009 ην 68% ησλ εζφδσλ ζηνπο
δεκνηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο, πξνέξρνληαλ απφ θξαηηθά θνλδχιηα θαη κφιηο ην 32% απφ
αληαπνδνηηθά ηέιε.Ζ Αλαινγία απηή πιένλ έρεη αληηζηξαθεί. Αλαινγία πνπ δείρλεη πφζν έρεη
βαζχλεη ν ξφινο ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο σο έλαο αθφκε θνξνκπερηηθφο κεραληζκφο γηα λα
απνδεζκεχνληαη θεληξηθνί πφξνη θαη λα θαηεπζχλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
νκίισλ.
Ο πξνηεηλφκελνο πξνυπνινγηζκφο έρεη βαζηά αληηιατθφ ραξαθηήξα, επζπγξακκίδεηαη πιήξσο
κε ηηο αληηιατθέο επηδηψμεηο ηνπ αζθπθηηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ θαη δελ κπνξεί λα
θαιχςεη ηηο ιατθέο αλάγθεο.
Αιιά θαη νη άιινη ζπλδπαζκνί ηνπ ζεκεξηλνχ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ δελ δηαθσλνχλ ζηελ
νπζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ πξνηείλεη ε Γεκνηηθή Αξρή. Δμάιινπ φινη ζπλδπαζκνί
ζηεξίδνπλ θαη ζηεξίδνληαη ζε θφκκαηα πνπ ζηεξίδνπλ απηήλ ηελ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη
φπσο ην θπβεξλψλ ηεο ΝΓ , ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη ηνπ ΠΑΟΚ (ΚΗΝΑΛ) .
Μήπσο ε Γεκνηηθή Αξρή δελ ζηεξίρζεθε απφ ΝΓ θαη ΤΡΗΕΑ , κεπσο ν ζπλδπαζκφο ηνπ
θπξίνπ Αξκέλε δελ ζηεξίρζεθε απφ ην (ΠΑΟΚ ) ΚΗΝΑΛ , ηνπ θπξίνπ Καζηκάηε απφ ην
ΤΡΗΕΑ αιιά θαη ησλ ινηπψλ ζπλδηαζκψλ, φπσο ηνπ θπξίνπ Γάζπαξνπ, ή ηνπ θπξίνπ
Αγαιηαλνχ .
Άξα θχξηε Αξκέλε θαη ινηπνί δήζελ απηνδηνηθεηηθνί ζπλάδειθνη ηίπνηα ην δηαθνξεηηθφ επη
ηεο νπζίαο δελ πξνηείλεηε , ζηελ νπζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπκθσλείηε κε ηελ Γεκνηηθή
Αξρή .
Αιήζεηα γηα πνηα απηνδηνίθεζε κηιάηε?
Σν ζέκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνζθέξεηαη γηα λα βγνπλ ζπκπεξάζκαηα απφ ην Εαθπλζηλφ ιαφ
.
Γηα φινπο ηνπ ζπλδπαζκνχο πνπ ιέγαηε φηη είλαη ν θαιφο Κιεηζζέλεο ,πνπ είλαη επθαηξία ή
πνπ είλαη θαιή ε αληαπνδνηηθφηεηα θαη φηη ν θφζκνο ζα πιεξψλεη αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο
θαη ηα έξγα ηνπ Γήκνπ καο.
Δκείο , ζεσξνχκε φηη ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ιατθψλ αλαγθψλ
πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ παηδεία, ηελ πγεία, ηελ πξφλνηα, ηνλ αζιεηηζκφ, πνιηηηζκφ θαη
άιια, ζα θξηζνχλ απφ ηελ αγσληζηηθή-ιατθή δηεθδίθεζε θαη απέλαληη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ,
αιιά θπξίσο απέλαληη ζην ζχλνιν ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη
θαηαςεθίδνπκε ηνλ πξνζπιινγηζκφ.
Απαηηνχκε:
Γξαζηηθή αχμεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, γηα ελίζρπζε ηεο ιατθήο
νηθνγέλεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ.
Αληηηαζζφκαζηε ζηελ κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ πνπ πξέπεη λα είλαη ζηελ επζχλε ηνπ
θεληξηθνχ θξάηνπο, γηαηί κε ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ απηφ ζεκαίλεη
ηδησηηθνπνίεζε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη κεηαθνξά ηνπ θφζηνπο ζηηο πιάηεο ηνπ ιανχ.
Να θαηαξγεζεί θάζε είδνπο ηνπηθή θνξνινγία.
Αξηζ. 1/2021 απφθαζε Γ..
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Δληείλνπκε ηνλ αγψλα γηα απνθιεηζηηθά δεκφζην θαη δσξεάλ ζχζηεκα πγείαο – παηδείαοπξφλνηαο.
Μφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο.
Μνληκνπνίεζε φισλ ησλ ζπκβαζηνχρσλ, ζηειέρσζε ηνπ Γήκνπ καο κε φιν ην απαξαίηεην
κφληκν πξνζσπηθφ.
Ο Γεκνηηθφο ζχκβνπινο Νηθφιανο Καιακαξάο είπε φηη δελ έρεη θνηλσληθφ πξφζσπν ν
πξνυπνινγηζκφο.
Ο δεκνηηθφο ζχκβνπινο Υξήζηνο Πάζηξαο είπε φηη κε ηελ λέα Γεκνηηθή Αξρή έρεη
εμαζθαιηζζεί ε κηζζνδνζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηψξα δελ ζπκβαίλνπλ απηά πνπ έδεζαλ ζην
παξειζφλ γηαηί γίλεηαη νηθνλνκία ζηνλ Γήκν.
Ο δεκνηηθφο ζχκβνπινο Αλδξέαο Μαξηλάθεο αλαθέξζεθε ζηελ έιιεηςε θνηλσληθνχ
πξνζψπνπ θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ .
Ο δεκνηηθφο ζχκβνπινο Γεψξγηνο Αξκέλεο είπε φηη ν Γήκνο είλαη θιεηζηφο ζηελ θνηλσλία.
Ο δεκνηηθφο ζχκβνπινο Νηθήηαο πίλνο είπε φηη ν ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο πνπ έρεη γίλεη
βγάδεη ην Γήκν θαη ηνπο δεκφηεο απφ κηα ηεξάζηηα πίεζε πνπ ππήξρε γηαηί δελ κπνξνχζαλ λα
πιεξσζνχλ νη δεκνηηθνί ππάιιεινη, αιιά ηψξα πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ηα έξγα ππνδνκήο.
ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. ηαχξνο Καθνιχξεο αλαθνίλσζε φηη
ε κνλαδηθή πξφηαζε γηα ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ
Γξάζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 είλαη απηή ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη δελ δχλαηαη
λα κπεη ζε ςεθνθνξία ε πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο. Θα έπξεπε λα έρεη θαηαηεζεί θαλνληθφο
πξνυπνινγηζκφο κε ππνρξέσζε ηζνζθέιηζεο ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ζπλνδεπφκελνο απφ
αηηηνινγηθή έθζεζε θαη εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. (ππ.εζ. εγθ.
108/72349/16.10.2019)
Αθνινχζσο ν θ. Κνκηψηεο Ησάλλεο αλέθεξε φηη επηζπλάπηεηαη αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο
εζφδσλ θαη εμφδσλ κε ΑΓΑ Φ73ΚΧΡ1-ΜΝΑ θαη ην ΟΠΓ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021.
ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θαιεί ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ Ϋιαβε ππόςε ηνπ














Σελ εηζήγεζε ηνπ πξφεδξνπ ηνπ Γ..
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν.3852/2010
ηελ πεξίπη.α ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.3852/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/19
ην άξζξν 77 ηνπ Ν.4172/2013 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 189 ηνπ Ν. 4555/18 θαη
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4623/19
Σν άξζξν 266 ηνπ Ν.3852/2010 φπσο ηζρχεη
Σελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 76 θαη ηηο πεξηπη.δ θαη ε ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.3852/2010
Σηο παξ.1-3 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν.3852/2010
Σν ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ
Σελ ππ΄αξηζκ.9/2020 απφθαζε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο
Σν ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θα ηνπ ΟΠΓ ηνπ Γήκνπ Εαθχλζνπ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021
φπσο θαηαξηίζηεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ.1/2021 θαη 9/2021 απνάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο
Σελ ΚΤΑ 55905/29.07.2019 ΦΔΚ 3054/Β/29./07./2019
Σελ ππ΄αξηζκ.74452/29.12.2010 (ΦΔΚ 2044/30.12/2010 ΣΔΎΥΟ Β)απφθαζε ηνπ ΤΠ.Δ.Α &
Ζ.Γ. πεξί ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ πνζνζηψλ θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ζηηο Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο
Σελ απνθ. ΤΠΔΑΖΓ 18183/02.04.2007 (ΦΔΚ 534/13.04.2007 ηεχρνο Β) φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη

Αξηζ. 1/2021 απφθαζε Γ..
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Σελ ππ΄αξηζκ.62038/05.09.2019 (ΦΔΚ 3440/11.09.2019 ηεχρνο Β) απφθαζε ηνπ ΤΠΔ
γηα ηελ ζχζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο ζηηο θνηλφηεηεο.
Σελ εγθχθιην ΤΠ.Δ. εγθ.108/72349/16.10.2019
Σα άξζξα 4 εσο 4 Δ ηνπ Ν.4111/13 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη πξνζηέζεθαλ απφ ηα άξζξα 197 εσο
202 ηνπ Ν.4555/18 αληίζηνηρα.
Σελ ΚΤΑ 34574/05.07.2018 (ΦΔΚ 2942/20.07.2018 ηεχρνο Β)
Σελ ΚΤΑ 7261/22.02.2013 (ΦΔΚ 450/26.02.2013 Σεχρνο β)
Καη αθνχ αθνινχζεζε ςεθνξνξία

ΤπΫξ ςήθηζαλ δψδεθα (12) ήηνη νη θ.θ. : Καθνιχξεο ηαχξνο, Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο,
Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο, Καςακπέιε Βαζηιηθή, πίλνο Νηθήηαο ,Πέηηαο Νηθφιανο,
Κάλδειαο- Σαζάθεο Γεκήηξηνο, Γξφζνο Παλαγηψηεο, Καξκίξεο Νηθφιανο , Μαξίλνο
Αλαζηάζηνο, Πάζηξαο Υξήζηνο, Κφθθνξεο Κσλζηαληίλνο, Πέηηαο Νηθφιανο.
ΚαηΪ ςήθηζαλ δέθα ελλέα(19) ήηνη νη θ.θ. : εβαζηηάδεο Δπάγγεινο, Μαξηλάθεο Αλδξέαο,
Αξκέλεο Γεψξγηνο, Σζνπξνπλάθεο Γεψξγηνο, Ξέλνο Αλδξέαο, Κακπίηζεο Θεφδσξνο,
Φεξαδνχξνο Ησάλλεο, Σζαγθαξφπνπινο Γεκήηξηνο, Καξαθάο σηήξηνο, Αγαιηαλφο Ησάλλεο,
Αβξάκεο Παλαγηψηεο, Σξνχζζαο (Νηάζζεο) Γηνλχζηνο, Μαξνχδαο Γηνλχζηνο, Κφθιαο
Φψηηνο, Ρέλεζεο Γηνλχζηνο, Πιαηππφδεο Κσλζηαληίλνο, Αληψληνο Καζζηκάηεο, Ληβέξεο
Υαξάιακπνο, Καιακαξάο Νηθφιανο.
Απνθαζέδεη:
A. Φεθίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2021, φπσο εκθαλίδνληαη ζην επηζπλαπηφκελν θείκελν ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο
ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
Β. Σν θείκελν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ηα επηζπλαπηφκελα έγγξαθα θαη παξαξηήκαηα λα
ππνβιεζεί ζηνλ Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα έιεγρν.
Γ. Ο πξνυπνινγηζκφο λα δεκνζηεπηεί ζχκθσλα κε ηηο θαηά λφκν δηαηππψζεηο.
Ζ απόθαζε πάξε αξηζκό 1/2021.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ηαύξνο Καθνιύξεο
ΑθξηβΫο Απόζπαζκα
O Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιένπ
ηαύξνο Καθνιύξεο

Αξηζ. 1/2021 απφθαζε Γ..

ΣΑ ΜΔΛΖ
1. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
2. εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
3. Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο
4. Καςακπέιε Βαζηιηθή
5. Μαξηλάθεο Αλδξέαο
6. πίλνο Νηθήηαο
7. Αξκέλεο Γεψξγηνο
8. Σζνπξνπλάθεο Γεψξγηνο
9. Ξέλνο Αλδξέαο
10. Κακπίηζεο Θεφδσξνο
11. Φεξαδνχξνο Ησάλλεο
12. Σζαγθαξφπνπινο Γεκήηξηνο
13. Καξαθάο σηήξηνο
14. Πέηηαο Νηθφιανο
15. Κάλδειαο Σαζάθεο Γεκήηξηνο
16. Γξφζνο Παλαγηψηεο
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17. Κφθνξεο Κσλζηαληίλνο
18. Αγαιηαλφο Ησάλλεο
19. Αβξάκεο Παλαγηψηεο
20. Μαξνχδαο Γηνλχζηνο
21. Σξνχζζαο (Νηάζζεο ) Γηνλχζηνο
22. Κφθιαο Φψηηνο
23. Πιαηππφδεο Κσλζηαληίλνο
24. Ρέλεζεο Γηνλχζηνο
25. Καζζηκάηεο Αληψληνο
26. Καξκίξεο Νηθφιανο
27. Ληβέξεο Υαξάιακπνο
28. Καιακαξάο Νηθφιανο
29. Μαξίλνο Αλαζηάζηνο
30. Πάζηξαο Υξήζηνο

Αξηζ. 1/2021 απφθαζε Γ..

