ΑΔΑ: ΒΕΙΒΩΞΖ-0ΞΛ
Αποσπάσιμα από το πρακτικό της 3 /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης
ης

Στην Προσοτσάνη, σήμερα 16η του μηνός Ιανουαρίου
έτους 2013, ημέρα
Τετάρτη
και ώρα 18:30 μ. μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 643-11/01/2013 έγγραφη πρόσκληση της
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαναρίδου Ευθυμίας , η οποία επιδόθηκε σε
κάθε μέλος χωριστά, στον κ. Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων
95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από την κα. Πρόεδρο
πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
Μαναρίδου Ευθυμία, Πρόεδρος Δ.Σ.
15.
Παπαδόπουλος Αλέξανδρος
2. Καραγιαννίδης Ιωάνννης Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
16.
Μεσονύχτης Κυριάκος
3.
Σμολοκτός Νικόλαος , Γραμματέας Δ.Σ
17.
Καραγιαννίδης Αναστάσιος
4.
Τσελεμπής Αθανάσιος
18.
Φατράλης Βασίλειος
5.
Παπαμιχαήλ Γεώργιος
19.
Σύρτας Γεώργιος
6.
Τερνεκτσής Ιωάννης
20.
Κινατζίδης Κων/νος
7.
Ντεμίρης Αθανάσιος
21.
Κιλατζίδης Ελευθέριος
8.
Μάρτζιος Αθανάσιος
22.
Αθανασιάδης Θεόδωρος
9.
Ανθίτσας Αλέξανδρος
23.
Σαρίδης Άλκης
1
Τζώρτζης Γεώργιος
24.
Αναστασιάδης Ηλίας
0.
1
Τσακμακίδης Κοσμάς
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
1
Παυλίδης Πέτρος
1.
Θεοδωρίδου Χαρίκλεια
2.
1
Αγαθονιάδης Αλέξανδρος
2.
Βουγιουκλής Ηλίας
3.
1
Τσελεγκίδης Αντώνιος
3.
Γεωργιάδης Γεώργιος
4.
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
και προσκλήθηκαν νόμιμα)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. Προσοτσάνης: Κύριου Κυριάκος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Πετρούσσας: Μάττας Αθανάσιος,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. Αργυρούπολης: Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής
2. Γραμμένης: Παπαδόπουλος Ελευθέριος
3. Κοκκινογείων: Κινατζίδης Ελευθέριος
4. Μικροπόλεως: Αβραάμ Δαυίδ,
5. Περιχώρας: Γεφυρόπουλος Νικόλαος
6. Πύργων: Τσαούσης Κων/νος,
7. Καλής Βρύσης: Τούσκος Γεώργιος
8. Σιταγρών: Τσανίδης Θεόδωρος,
9. Καλλιθέας: Μούτσιος Αθανάσιος,
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. Μαυρολεύκης: Μανταζέλης Παναγιώτης,
2. Μεγαλοκάμπου: Μουρατίδης Θεόφιλος,
3. Μικροκάμπου: Σαρόγλου Ιωάννα,
4. Φωτολίβους: Γεδίκογλου Πέτρος,
5. Χαριτωμένης: Χαραλαμπίδης Ηρακλής
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. Ανθοχωρίου: Παχατουρίδης Γεώργιος,
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2.

Πανοράματος: Γαβράς Στέφανος.
Ειδικός Γραμματέας: Αλέξιος Βαφειάδης.

Αριθ. Απόφασης : 11/2013
ΘΕΜΑ: «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2013»
Η κα. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 1ο
θέμα επί της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής σχετικά με το θέμα:
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. 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.
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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: 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 εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 3/2013 απόφασή της εισηγήθηκε το
προσχέδιο του προϋπολογισμού 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 το
οποίο και υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 3/2013 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.»
Στην συνέχεια η κα. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κο Δήμαρχο ο οποίoς εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:
«Καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του 2013 που είναι
ο τρίτος με την εφαρμογή του Ν.3852/2010, σε μια περίοδο που η χώρα μας διανύει μια βαθύτατη οικονομική και δημοσιονομική κρίση.
Όπως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά οι συνέπειες στις χρηματοδοτήσεις των
Ο.Τ.Α. είναι καταλυτικές. Ήδη υπάρχει μια μείωση 50% και πάνω των κρατικών
επιχορηγήσεων που δικαιούται ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η κατάσταση χειροτερεύει και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια της δημοτικής αρχής και των
υπηρεσιών προκειμένου να συνεχίσουν το έργο του νοικοκυρέματος, του κλεισίματος όλων των εκκρεμοτήτων παλαιοτέρων ετών και παράλληλα να αναπτύσσεται απρόσκοπτα το δημοτικό πρόγραμμα.
Σύμφωνα με τις οδηγίες που μας δόθηκαν, γίνεται προσπάθεια να αποτρέπεται η κατάρτιση πλασματικών προϋπολογισμών, αφού η υπερεκτίμηση των
εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί στην κατάρτιση ελλειμματικού
προϋπολογισμού, ενώ επιχειρείται να μπουν δικλείδες ασφαλείας για την παρακολούθησή του.
Οι προϋπολογισμοί πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι και τα έσοδα του 2013
δεν πρέπει να είναι πάνω από 30% σε σχέση με το 2012. Το ίδιο συμβαίνει και με
τις δαπάνες. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι οι Δήμοι θα υποχρεώνονται σε περικοπές εντός 15 ημερών, αν υπάρχει απόκλιση άνω του 10%. Στην απόφαση που
μας έχει σταλεί αναφέρεται επίσης ότι τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη δεν
πρέπει να καλύπτουν άλλες δαπάνες παρά μόνο τους σκοπούς για τους οποίους
θεσπίστηκαν.
Στο δημοτικό προϋπολογισμό που καλούμαστε να ψηφίσουμε δεν υπερεκτιμήθηκαν έσοδα και δεν έχουν γραφεί έσοδα που δε θα εισπραχθούν. Το ύψος των
εσόδων δεν υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους και όχι πάνω από 30%. Δεν έχουν γραφεί έσοδα από δάνεια για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
Στον προϋπολογισμό του 2013 αποτυπώνεται για άλλη μια φορά, όπως συνέβη και στους δύο προηγούμενους προϋπολογισμούς, η προσπάθεια που θα καταβάλλει η Δημοτική Αρχή για την εξασφάλιση της υγιούς οικονομικής του θέσης
και σηματοδοτείται μια περίοδος διαφανούς οικονομικής διαχείρισης.
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Ο δημοτικός προϋπολογισμός συνεχίζεται να χαρακτηρίζεται από πνεύμα
περισυλλογής και οικονομικού νοικοκυρέματος, δημιουργώντας όμως στο βαθμό
που απαιτείται τις προϋποθέσεις για την πρόοδο και ανάπτυξη του Δήμου μας.
Φυσικά τελεί κάτω από το ασφυκτικό πλαίσιο που δημιουργεί η μεγάλη οικονομική κρίση καθώς και της ρευστότητας των δημοσιονομικών μεγεθών που
αυτή φέρνει σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και συνεπακόλουθα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Δυστυχώς με αποκλειστική ευθύνη των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών
οι οφειλές ήταν πολύ μεγάλες και ο Δήμος μας ήταν χρεωμένος.
Το γεγονός ότι ξεκινάμε το έτος 2013 με ελάχιστες οφειλές προς προμηθευτές και εργολάβους έργων, καθώς επίσης και το γεγονός ότι ως Δήμος με επίσημα στοιχεία είμαστε με τις λιγότερες οφειλές όχι μόνο στο νομό μας, αλλά και
πανελληνίως, είναι αναμφίβολα κάτι το πολύ θετικό που καταδεικνύει με τον
πλέον κατηγορηματικό τρόπο όχι μόνο την αντίληψη που έχουμε ως Δημοτική
Αρχή, αλλά και τον σεβασμό μας στην τοπική αγορά, τους επαγγελματίες και τους
εργολάβους και μάλιστα σε τέτοιες δύσκολες στιγμές τόσο για τη χώρα, όσο και
για το Δήμο μας.
Αντιλαμβανόμενοι την οικονομική στενότητα, σταθερή μας επιδίωξη είναι η
εξεύρεση και αξιοποίηση κάθε δυνατής πηγής χρηματοδότησης, γεγονός όμως
που προϋποθέτει σοβαρή και συστηματική προετοιμασία σε επίπεδο μελετών,
ώστε να υπάρχει η απαραίτητη ωρίμανση έργων, ικανή να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις των εκάστοτε αναπτυξιακών προγραμμάτων. Για το λόγο αυτό προβλέψαμε στον προϋπολογισμό ποσό περίπου 400.000 ευρώ για μελέτες.
Καταφέραμε μέσα από τον εξ’ ορθολογισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών
μας και την πολύτιμη βοήθεια των υπαλλήλων του Δήμου μας, τους οποίους ουδέποτε πιέσαμε να κλείσουν τα μάτια ή να κάνουν τα στραβά μάτια, να καταστήσουμε τη δημοτική μηχανή αξιόπιστη απέναντι στους συμπολίτες μας.
Καταφέραμε αυτά τα δύο χρόνια που είμαστε στο τιμόνι του Δήμου να στήσουμε το Δήμο μας σε υγιή θεμέλια και να ξεφύγουμε από την καθιερωμένη λειτουργία και τις νοοτροπίες του παρελθόντος».
Για πρώτη φορά, επιτέλους θα υλοποιήσουμε έργα από τις Δημόσιες Επενδύσεις, το μεγαλύτερο μέρος της ΣΑΤΑ του 2012 που ήρθε στο τέλος του περασμένου έτους και όλη τη ΣΑΤΑ του 2013, ευχόμενοι βέβαια, να την εισπράξουμε
κανονικά.
Εκφράζοντας ευχαριστίες προς την Οικονομική μας Υπηρεσία, αγαπητοί
συνάδελφοι, σας ζητώ να υπερψηφίσετε τον Προϋπολογισμό Εσόδων-Εξόδων του
Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2013 καθώς και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.

Στην συνέχεια έλαβε το λόγο ο Δ.Σ. κ. Θεόδωρος Αθανασιάδης ο οποίος είπε τα εξής: Ο Προϋπολογισμός που ψηφίζουμε σήμερα είναι το εργαλείο με βάσει το οποίο θα βαδίσουμε το
2013. Οι κωδικοί και οι εγγραφές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν μπορεί να
πει κανείς το αντίθετο αλλά θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις. Βλέπουμε ότι στον
προϋπολογισμό έχει εγγραφεί ένα σεβαστό ποσό για μελέτες. Θα θέλαμε να ξέρουμε τι μελέτες έχετε προγραμματίσει να κάνετε και αν αυτές είναι τόσο εξειδικευμένες και δεν μπορούν να γίνουν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Εκτιμούμε ότι οι μελέτες αυτές δεν είναι τόσο εξειδικευμένες ώστε να μην μπορούν να γίνουν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα. Επίσης για να αναφέρω ένα παράδειγμα στην εισηγητική έκθεση στα μισθώματα πιστεύω ότι θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα έσοδα
από μισθώματα είτε από αστικά είτε από αγροτικά ακίνητα ώστε να μπορούν να ξέρουν όλοι
τι ακριβώς μισθώνεται ποιο είναι το έσοδο και σε ποια Κοινότητα βρίσκεται το ακίνητο ώστε
την στιγμή που θα χρειασθεί να δούμε την ανταποδοτικότητα που υπάρχει σε κάθε Κοινότητα του Δήμου. Αυτό το λέμε για να γνωρίζουν όλοι ποια ακίνητα είναι ιδιοκτησία του Δήμου
και να μην γίνεται σύγχυση με τυχόν αγροτικά ακίνητα που υπάρχουν και μισθώνονται αλλά
δεν είναι περιουσία του Δήμου, είναι του Δημοσίου κ.λ.π.
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Τέλος θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού να μπορούμε
να γνωρίζουμε για κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα ποια είναι τα έσοδα της και ποια είναι τα έξοδα της, να δούμε που υπάρχουν τα προβλήματα σε κάθε χωριό ώστε να εξασφαλιστεί η ανταποδοτικότητα προς τους κατοίκους διότι πιστεύουμε ότι πρέπει το κάθε χωριό να
διατηρήσει την αυτοτέλεια και την προσωπικότητα του και οι πόροι του κάθε χωριού θα
πρέπει να αξιοποιούνται προς όφελος των κατοίκων της Κοινότητας από όπου προέρχονται.
Πιστεύω ότι αυτό προβλέπεται και από τις δύο μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην Τ.Α. δηλαδή
τον <<ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ>> και τον <<ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ>>.
Στην συνέχεια έλαβε το λόγο ο Δήμαρχος ο οποίος απαντώντας στην τοποθέτηση του κ. Αθανασιάδη είπε τα εξής: Οι μελέτες είναι ενταγμένες στο
πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου και αυτές που είναι ανοικτές αφορούν π.χ. έργα ύδρευσης του Μενοικίου, των Πύργων, αποχετεύσεις και βιολογικούς καθαρισμούς στα χωριά και είναι μελέτες που
κάποιες θα γίνουν από την υπηρεσία μας και κάποιες άλλες θα δοθούν σε
εξωτερικούς μελετητές. Θέλω επίσης να διαβεβαιώσω ότι οι τεχνικές υπηρεσίες θα κάνουν ότι είναι δυνατόν να γίνει από αυτές. Για το θέμα των μισθωμάτων έχω να πω ότι οι παρατηρήσεις που ακούστηκαν είναι χρήσιμες
και θα ληφθούν υπόψη από την Υπηρεσία. Για την τελευταία παρατήρηση
έχω να πω ότι η τοποθέτηση αυτή είναι μία πάγια αρχή την οποία έχετε
διατυπώσει και στο παρελθόν την οποία σέβομαι απολύτως αλλά με την
οποία δεν συμφωνώ και απολύτως. Ο <<Καλλικράτης>> και ο <<ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ>> μας δίνουν την δυνατότητα της συνένωσης.
Στην συνέχεια πήρε το λόγο ο Δ.Σ. και επικεφαλής της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Βασίλειος Φατράλης ο οποίος είπε τα εξής:
Επειδή το θέμα του χρόνου κατάθεσης του Τεχνικού Προγράμματος και του προϋπολογισμού έχει εξαντληθεί δεν θα επιμείνω και δεν θα ξαναπώ τα ίδια πράγματα. Θα ήθελα
να παρατηρήσω κάτι σε αυτό που είπε ο Δήμαρχος στην εισήγηση του όσον αφορά την οδηγία που υπάρχει ώστε να μην παρατηρούνται αποκλίσεις στην υλοποίηση του προϋπολογισμού πάνω από 10% στο σκέλος των εσόδων. Από τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας
προκύπτει ότι η απόκλιση είναι πολύ μεγαλύτερη και θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή μήπως στο θέμα αυτό υπάρξει κάποιο πρόβλημα στο μέλλον. Επίσης θέλω να παρατηρήσω ότι τα περισσότερα έργα που εμφανίζονται στον προϋπολογισμό είναι συνεχιζόμενα και
δεν προκύπτει από πουθενά στον προϋπολογισμό αναπτυξιακή κατεύθυνση . Θα ήθελα επίσης να επισημάνω και εγώ ότι θα πρέπει να αποφασίσει η Δημοτική Αρχή να οργανώσει την
Τεχνική Υπηρεσία της οποίας το υπάρχον προσωπικό είναι ικανότατο αλλά δεν επαρκεί
αριθμητικά ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες που υπάρχουν. Η τεχνική υπηρεσία χωλαίνει όχι ως προς την ποιότητα των υπαλλήλων όπως είπα αλλά ως προς την ποσότητα και τις ειδικότητες. Η στελέχωση της θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρημάτων από
αυτά που δίνονται για την σύνταξη μελετών . Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω για μια εγγραφή
που υπάρχει 150.000,00 ΕΥΡΩ για την προμήθεια ενός μηχανήματος. Θέλω να πω ότι ναι μεν
το μηχάνημα αυτό θα είναι οπωσδήποτε χρήσιμο αλλά λόγω των δύσκολων οικονομικών
συνθηκών που υπάρχουν νομίζουμε ότι τα χρήματα είναι πολλά και με τα υπάρχοντα μηχανήματα και τους υπαλλήλους θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Επίσης θέλω να τονίσω
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ότι το κοινωνικό προφίλ του Δήμου δεν υπάρχει πέρα από μια εγγραφή των 5.000,00 ΕΥΡΩ
για την ενίσχυση οικονομικά αδύνατων συμπολιτών μας. Θα μπορούσαν να διατεθούν
κάποια χρήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχουμε αποφασίσει για την ίδρυση κοινωνικού παντοπωλείου, έχουν περάσει 6 -7 μήνες και θα μπορούσε να υπάρχει μια εγγραφή πίστωσης για αυτό τον σκοπό. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση.
Επίσης ήθελα να παρατηρήσω για τις 50.000,00 ΕΥΡΩ που υπάρχουν εγγεγραμμένες
και που θα διατεθούν για την αίθουσα του Ναϊδρίου που υπάρχει στην Πετρούσα ότι η Δ.Κ.
Πετρούσας έχει πλείστα όσα προβλήματα σε όλους τους τομείς και στην ύδρευση και στους
αγροτικούς δρόμους, με διανοίξεις, ασφαλτοστρώσεις κ.λ.π. Θα πρέπει λοιπόν κατά την
γνώμη μας να το σκεφτείτε σοβαρά αυτό για την διάθεση των 50.000,00 ΕΥΡΩ. Επίσης θα
ήθελα να πω ότι θα πρέπει να υπάρχει προσπάθεια για μεγαλύτερη απορρόφηση των πιστώσεων από το ΕΣΠΑ και ειδικά όσον αφορά το θέμα της αντικατάστασης των αμμιαντοσωλήνων ύδρευσης.
Μετά από τα παραπάνω πήρε το λόγο ο κ. Δήμαρχος ο οποίος είπε τα εξής:
Όσον αφορά την απόκλιση του 10% θέλω να πω ότι δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί
αν αυτό αφορά όλα τα έσοδα γενικά δηλαδή την ΣΑΤΑ, τους ΚΑΠ τα ανταποδοτικά
κ.λ.π. και υπάρχει προβληματισμός πάνω σε αυτό σε όλη την Τ.Α. Επίσης ήθελα
να πω ότι η απόκλιση που παρουσιάζεται και την επισήμανε ο κ. Φατράλης οφείλεται σε ένα μεγάλο μέρος σε χρηματοδοτήσεις από μεγάλα έργα που έχουν εγγραφεί όπως π.χ. ο βιολογικός καθαρισμός τα οποία πρέπει να εγγράψουμε στον
προϋπολογισμό χωρίς να έχουμε ροή χρημάτων.
Για την εγγραφή των 150.000,00 ΕΥΡΩ θέλω να πω ότι είναι ένα ενδεικτικό ποσό
από μία έρευνα που έκαναν οι συνεργάτες μου για την προμήθεια ενός καινούργιου μηχανήματος με όλα τα εξαρτήματα του. Το τελικό ποσό που θα διατεθεί θα
εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, αν θα είναι δηλαδή καινούργιο ή μεταχειρισμένο, τι εξαρτήματα θα έχει κ.λ.π. Θέλω ακόμα να πω ότι έχουμε στην διάθεση
μας μόνο ένα τρακτέρ το οποίο έχει πολλά προβλήματα και το ξέρετε αυτό και θεωρούμε απαραίτητη την αγορά του μηχανήματος. Για το ποσό των 150.000,00
ΕΥΡΩ που είπατε ότι είναι μεγάλο, ξέρετε πως γίνονται οι προϋπολογισμοί και
από τώρα θέλω να το ξεκαθαρίσω θα ήθελα να είναι παρούσα και η αντιπολίτευση
στην παραλαβή του μηχανήματος. Για το θέμα της αίθουσας του ναϊδρίου της Πετρούσας ξέρετε ότι υπάρχει μία συμβατική υποχρέωση απέναντι στο ίδιο το έργο
και την χρηματοδοτούσα αρχή που είναι η Ε.Ε. ότι πρέπει το έργο να ολοκληρωθεί ανεξάρτητα αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις οι οποίες καλώς υπάρχουν
και μπορούμε να τις συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Επίσης θέλω να πω ότι είναι έτοιμη η μελέτη του έργου για την αλλαγή των αμμιαντοσωλήνων του δικτύου
ύδρευσης της Πετρούσας και θα υποβληθεί σε λίγες μέρες. Για το κοινωνικό παντοπωλείο συμφωνώ μαζί σας αλλά θέλω να πω τα εξής: Μέχρι 31.12.2012 τα
προνοιακά επιδόματα ήταν στην αρμοδιότητα του κεντρικού Δήμου του Νομού και
από 1.1.2013 όπως προβλέπονταν η αρμοδιότητα θα περιέρχονταν σε εμάς. Επειδή γενικά υπάρχει πρόβλημα και μεγάλη καθυστέρηση στις οδηγίες που δίνονται
από την Κεντρική Διοίκηση και το θέμα με τα προνοιακά επιδόματα δεν έχει ξεκαθαρίσει για τον λόγο αυτό υπάρχει και η καθυστέρηση στον τομέα αυτό.
Επίσης θέλω να συμφωνήσω όσον αφορά το ελλειμματικό της Τεχνικής μας Υπηρεσίας όσον αφορά τον αριθμό των υπαλλήλων. Τα υπάρχοντα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας υπερβάλλουν εαυτόν για να μπορούν να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις που υπάρχουν. Ξέρετε ότι ισχύει η αναλογία του 1/10 για την προσλήψεις προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ και άρα δεν μπορούμε να προσλάβουμε νέους
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υπαλλήλους. Ο Δήμος μας εδώ και καιρό ζήτησε από όλο το Ελληνικό Δημόσιο τεχνικούς υπαλλήλους για μετάταξη και πιστεύω ότι στο θέμα αυτό θα έχουμε σε
λίγο καιρό κάποιες εξελίξεις.
Στην συνέχεια η κα. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου μελέτησε την εισηγητική έκθεση και
λαμβάνοντας υπόψη τα εκτεθέντα από τους δημοτικούς συμβούλους και τον Δήμαρχο, τις
διευκρινήσεις που δόθηκαν για επιμέρους εγγραφές σε Κ.Α. του πρ/σμού, και έλαβε υπόψη:
•
την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
•
τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του
Ν.3852/2010
•
την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του
Ν.3852/2010
•
τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,
•
των σχετικών άρθρων του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και συγκεκριμένα τα άρθρα: 93 & 159, του άρθρου 4 του από 17.5/15.6.59 Β. Δ/τος Περί Οικονομικής Διοική σεως και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων,
•
την ΚΥΑ οικ. 7028/3.02.2004 <<περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων>> όπως αυτή τροποποιήθηκε.
•
την ΚΥΑ. Αριθ. 47490/18.12.2012
•
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’ αριθ. 3/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία
εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή
•
Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης του έτους 2013
όπως συντάχθηκε με την αριθ. 3/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ :

Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου Προσοτσάνης του έτους 2013 όπως εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και ο οποίος συνοπτικά παρουσιάζει:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:…………………… 20.312.267,85 ΕΥΡΩ.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ……………………………… 20.214.888,44 ΕΥΡΩ.
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ …………………………………
97.379,41 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:…………………… 20.312.267,85 ΕΥΡΩ
Β. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα να υποβληθεί
στον Ελεγκτή Νομιμότητας (μέχρι την τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης) εντός δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο.
Γ. 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.
Δ. Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «πρόγραμμα διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται.
Ε. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις παραπέρα ενέργειες.
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Οι Δ.Σ. κ. κ. Βασίλειος Φατράλης, Ιωάννης Καραγιαννίδης, Ελευθέριος Κιλατζίδης
Κων/νος Κινατζίδης, Σύρτας Γεώργιος δήλωσαν παρών.
Οι κ.κ. Δ.Σ. Αθανασιάδης Θεόδωρος, Σαρίδης Αλκης
Σμολοκτός Νικόλαος δήλωσαν παρών .

Ηλίας Αναστασιάδης και

Οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Καλλιθέας Μούτσιος Αθανάσιος, Μικροπόλεως Αβραάμ Δαυίδ και Σιταγρών Τσανίδης Θεόδωρος δήλωσαν παρών.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Προσοτσάνης για τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει
να γίνουν στην συνέχεια.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 11/2013 .
Μην υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Ειδικ. Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Άγγελος Λύσσελης
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