
  
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 19ης/2013 ειδικής συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλεξάνδρειας 

 
 
 
Αριθµός Απόφασης:  419/2013 

 
 

 

 

Στην Αλεξάνδρεια και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 
βρίσκεται στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα στις 11 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε δηµόσια, ειδική, συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Αλεξάνδρειας ύστερα από την µε αριθ. πρωτ. 47331/07-11-2013 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία επιδόθηκε στα µέλη και 
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 
87), των διατάξεων 72 παρ. 1α’ και 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114, 30-06-
2006) όπως ισχύει,των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 και των διατάξεων  της 
υπ΄αριθ. 30842/31-07-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονοµικών. 

∆ιαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 
τριάντα τριών (33) µελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση εικοσί εννέα (29) 
µέλη και ονοµαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:        

1.Κούγκας Αθανάσιος 18.Κούτσιας Νικόλαος 

2.Γκιουρτζης Ιωάννης 19.Μπούτσης Παναγιώτης 

3.Γκαβαρδίνας Νικόλαος 20.Χαλκίδης Ισαακ 

4.Βασιλόπουλος ∆ηµήτριος 21.Βουλγαροπούλου Μαρία 

5.Βενιόπουλος Κωνσταντίνος 22.Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης 

6.Μοσχοπούλου Ολγα-Πρόεδρος 23.∆ριστάς Στέφανος 

7.Ανδρονίδης Σάββας 24.Ανεσίδης Νικόλαος 

8.Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος   25.Σαρακατσιάνος Νικόλαος 

9.Παντόπουλος Χρήστος 26.Τασιόπουλος Αναστάσιος 

10.Ματσούκας Αριστείδης 27.Απατσίδης Ιωάννης 

11.∆ιακόπουλος Κωνσταντίνος 28.Σπυρίδης Γεώργιος 

12.Γκιορτζής ∆ηµήτριος 29.Αλευράς Χρήστος 

13.Κωτούλας Χρήστος  

14.Τζίλας Γεώργιος  

15.Κιοσέογλου Ιερεµίας  

16.Στεργιόπουλος Γρηγόριος  

17.Μητρόπουλος Ευάγγελος  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 
-------- 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

-------- 

ΘΕΜΑ: 
Ψήφιση ή µη προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων ∆ήµου 
Αλεξάνδρειας οικονοµικού έτους 2014 
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Απόντες 

1.Τσιφόπουλος Ευθύµιος                             3. Ναλµπάντης Κωνσταντίνος 

2.Γκιόνογλου Χαράλαµπος                           4.Λαµπίρη Άννα 

 

 
 
Κατά την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 στη συνεδρίαση παρέστη και ο ∆ήµαρχος 

κ. Φώτιος ∆ηµητριάδης. 

 

 

Από  το σύνολο των τεσσάρων (04) Προέδρων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων βρέθηκε παρών 

ο ένας (01), ήτοι: 

 

Παρόντες 

1. Μητσόπουλος Βασίλειος 

 

 
Απόντες: 

 

1.Ρεσινιώτης Απόστολος 

2.Κιορογλίδης Κωνσταντίνος 

3.Μαντζώλας Γεώργιος 

 

 

 
Από το σύνολο των είκοσι έναν (21) Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων βρέθηκαν 

παρόντες οι δέκα (10), ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

 

 

           

1. Παπαδοπούλου Ανθία                         6. Παπαδηµητρίου Βασίλειος 

2. Γιαννέκας Χρήστος 7. Τσεκούρας Αθανάσιος 

3. Καρυτόπουλος Θωµάς 8. Κωστόπουλος Ματθαίος 

4. Βεσυροπούλου Ζωή 9. Γκούντας Βασίλειος 

5. Θυµιόπουλος ∆ηµήτριος 10. Καραγιάννης Σωτήριος 

 

  
  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

           

 

1. Κεµπαπίδης Ιωάννης 

2.Αργιαντόπουλος Στέφανος 

3. Χατζόπουλος Σωτήριος 

4.Σπανός Νικόλαος 

5. Κατράνας Αθανάσιος 

6. Τάνης Αθανάσιος 

 

7. Μουρατίδης Θεοχάρης 

8. Θυµιόπουλος Γρηγόριος 

9. Γιαννόπουλος Σωτήριος 

10. Παναγιωτίδης Κυριάκος 

11.Κασνακίδης ∆ήµος 
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πελαγία ∆ηµητρίου, τακτική υπάλληλο του δήµου 

Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού µε Γ’ βαθµό. 

 

 
Παρατηρήσεις: 
 
1.Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Γκαβαρδίνας Νµικόλαος και ∆ιακόπουλος Κωνσταντίνος αποχώρησαν κατά τη 
συζήρηση του 1ου θέµατος της ηµερησίας διάταξης 
2. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. ∆ριστάς Στέφανος και  Απατσίδης Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη συζήρηση του 2ου 
θέµατος της ηµερησίας διάταξης 
3.Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Λαµπίρη Αννα  απουσιάζει  µετα τη σχετική άδεια  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
απουσία της  από τις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού συµβουλίου έως 31-12-2013 (σχετ. η αριθ. 414/2013 απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

Η Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η απαιτούµενη από το νόµο απαρτία κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αριθ. Πρωτ. 46506/01-11-2013 εισηγητικό σηµείωµα εκ του 
γραφείου της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αλεξάνδρειας,το οποίο αυτούσια έχει ως εξής: 

                                   ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Στην περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι µία από τις 
αρµοδιότητες της οικονοµικής επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισµού του δήµου. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 και ιδίως στην παράγραφο 5, η οικονοµική 
επιτροπή έως την 5η Σεπτεµβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική 
επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων εκάστης κοινότητας και 
ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο 
ποσό που έχει καθοριστεί από το δηµοτικό συµβούλιο για κάθε δηµοτική ή τοπική κοινότητα, 
β) οι δαπάνες αφορούν τις αρµοδιότητες που έχουν µεταβιβαστεί από το δηµοτικό συµβούλιο 
στο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόµιµες, δ) έχουν 
εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόµο 
και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το 
αναµορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισµού. 

Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις 
τοπικές και δηµοτικές κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των υπηρεσιών τους. 

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) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώµη του επ' αυτού, µε 
βάση κριτήρια που καθορίζονται µε απόφασή του, µε σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και 
ισοσκελισµένων προϋπολογισµών. Με τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται 
στους δήµους, στις αρµόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών 
και Οικονοµικών προσδιορίζονται οι δήµοι που: α) έχουν καταρτίσει µη ρεαλιστικά σχέδια 
προϋπολογισµών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισµών που 
παρασχέθηκαν µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 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 το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώµη 
του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική 
έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του 
προϋπολογισµού. 

Εάν το σχέδιο προϋπολογισµού του δήµου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των 
ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο δηµοτικό συµβούλιο, το ίδιο το δηµοτικό 
συµβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισµό έως την προθεσµία της επόµενης 
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παραγράφου, µε βάση το τελευταίο διαµορφωµένο σχέδιο, λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη 
του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. οικ.30842/31-07-2013 (ΦΕΚ 1896/01-08-2013 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 ∆ήµου µας 
δεν µεταβιβάστηκαν τέτοιες αρµοδιότητες δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 
86 του ν. 3852/10.  

 

Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 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. 

 ο ∆ήµος συνέστησε την Επιτροπή ∆ιαβούλευσης µε θητεία έως και 21-03-2013. Μετά την 
λήξη της θητείας, ο ∆ήµος προέβη σε όλες τις ενέργειες (ανοικτή πρόσκληση εκδήλωση 
ενδιαφέροντος  και ανακοινωσεις για υποβολή αιτήσεων )  , αλλά δεν έχει  συγκεντρωθεί ο 
απαιτούµενος αριθµός αιτήσεων µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να συγκροτηθεί εκ νέου. 

Μετά από σχετικό ερώτηµα στο Υπουργείο Εσωτερικών, µας γνωστοποίησε ότι βάση των 
διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπου ορίζονται τα εξής: «Κατά το ίδιο 
χρονικό διάστηµα και εντός της οριζόµενης ως άνω προθεσµίας, η εκτελεστική επιτροπή, στο 
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιµασία κατάρτισης του 
προϋπολογισµού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονοµική επιτροπή. Για τη σύνταξη 
του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των 
υπηρεσιών του δήµου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το 
προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στην οικονοµική επιτροπή, τότε 
καταρτίζεται από αυτήν. 

Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώµη τους µόνο κατά 
το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για 
όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν», ο ∆ήµος ενόψει των χρονοδιαγραµµατων για 
την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισµού 2014, και βάση των διατάξεων της 
παρ. 4 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, µπορεί η Εκτελεστική Επιτροπή να συντάξει το 
προσχέδιο και να το καταθέσει στην Οικονοµική Επιτροπή χωρίς την σχετική 
διατύπωση της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης. 

 

Επιπρόσθετα σύµφωνα µε τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική 
Επιτροπή: 

δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου στο πλαίσιο της 
προετοιµασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και εισηγείται το προσχέδιο του 
προϋπολογισµού προς την οικονοµική επιτροπή. 

ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ’ αριθ. 2/2013 
απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 το οποίο και 
εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή. 

Το σχέδιο του προϋπολογισµού καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες την Κ.Υ.Α. 
οικ.30842/31-07-2013 (ΦΕΚ 1896/01-08-2013 τεύχος Β΄) µε την οποία παρέχονται 
οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014. Οι 
σηµαντικότερες διατάξεις είναι οι ακόλουθες:  

� Στον προϋπολογισµό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήµου, τα οποία 
αναµένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του 
οικονοµικού έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων 
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υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη εντός του οικονοµικού 
έτους (Κωδικός Αριθµός Εξόδων «85» - ύψος επισφαλειών) καθώς και το 
αποθεµατικό (Κ.Α. Εξόδων «91»). 

� Η υπερεκτίµηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να 
εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην παράβαση της αρχής της ισοσκέλισης, 
καθιστώντας τον προϋπολογισµό ελλειµµατικό. 

� Στον προϋπολογισµό εγγράφονται υποχρεωτικά οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των 
δανείων που έχουν συναφθεί µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και λοιπούς 
πιστωτικούς οργανισµούς. Σε όσες περιπτώσεις επιµηκύνεται η διάρκεια 
αποπληρωµής χορηγηθέντων δανείων λόγω σχετικής διµερούς συµφωνίας µεταξύ 
δήµου και πιστωτικού οργανισµού ή κατ' εφαρµογή διάταξης νόµου (π.χ. της 
υποπαραγράφου Γ.5. της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 
(ΦΕΚ Α' 222), µε αποτέλεσµα τη µείωση της ετήσιας δαπάνης που αφορά στην 
πληρωµή τοκοχρεωλυτικών δόσεων, οι σχετικές εγγραφές πρέπει να είναι µειωµένες 
κατά το αντίστοιχο ποσό. 

� Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισµό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. Εσόδου 0611) πρέπει να είναι ίση µε το ποσό που 
προκύπτει ως το γινόµενο της τακτικής µηνιαίας κατανοµής που αποδόθηκε στο δήµο 
πριν τη στιγµή κατάρτισης του Π/Υ του επί δώδεκα, µειωµένο κατά 1,9%. Η διαφορά 
που θα προκύψει για κάθε δήµο από την κατανοµή των ΚΑΠ του έτους 2014 εξαιτίας 
είτε της ενσωµάτωσης στα κριτήρια των πληθυσµιακών δεδοµένων που προκύπτουν 
από την απογραφή του 2011, είτε οποιασδήποτε άλλης αιτίας θα πρέπει να εγγραφεί 
στον προϋπολογισµό του µε αναµόρφωση, η οποία πρέπει να πραγµατοποιηθεί 
αµέσως µετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν των νέων δεδοµένων. 

� Έσοδα των δήµων που προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 
27 του Ν. 3756/2009, «περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς τους 
Ο.Τ.Α. Α' βαθµού», εγγράφονται σε ανεπτυγµένη µορφή του Κ.Α. 0619 στο σύνολό 
τους, ανεξαρτήτως της ένταξης δήµου στο πρόγραµµα επιχορήγησης για την 
εξόφληση ληξιπροθέσµων οφειλών του και παρακράτησης των εσόδων αυτών ή του 
συµψηφισµού τους µε οφειλές του δήµου προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή τα 
Ασφαλιστικά Ταµεία. 

Τροποποιήσεις που τυχόν επέλθουν ως προς τις οδηγίες που ρυθµίζουν το πρόγραµµα 
επιχορήγησης για την εξόφληση ληξιπροθέσµων οφειλών θα ενσωµατωθούν στον Π/Υ του 
έτους 2014 µε αναµόρφωση. 

� Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισµό, το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. 
Εσόδων «1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων» (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) 
προκύπτει από το γινόµενο της τελευταίας µηνιαίας κατανοµής που αποδόθηκε στο 
δήµο πριν το χρόνο κατάρτισης του Π/Υ του επί δώδεκα, µειωµένο αυτό κατά 53%. 
Για τις λοιπές δράσεις που καλύπτονται από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των 
δήµων (πρώην Σ.Α.Τ.Α.), όπως οι επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και η 
πυροπροστασία, πρέπει να εγγραφεί το ποσό που αποδόθηκε στο δήµο για το έτος 
2013. 

Τυχόν διαφορές που προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους 2014, έπειτα από τις σχετικές 
αποφάσεις κατανοµής των πιστώσεων αυτών, θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισµό 
µε αναµόρφωση. 

� Τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισµό του 2014 για τα ίδια έσοδα των 
κάτωθι αναφερόµενων Οµάδων Ι και ΙΙ υπολογίζονται διακριτά, µε βάση τα 
αποτελέσµατα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούµενων οικονοµικών ετών και 
ειδικότερα µε βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2012 σε συνδυασµό µε 
την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2013 και µέχρι το κλείσιµο του 
µηνός που προηγείται από το µήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2014 από την 
οικονοµική επιτροπή. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει ήδη να έχουν ενσωµατωθεί στις 
βάσεις δεδοµένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
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Β.1 ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ 

Ι. Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες εσόδων: 

Κ.Α ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ I. 

01 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

02 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

03 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

04 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 

11 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

14 ∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 

21 ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - ΤΑΚΤΙΚΑ 

22 ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ι∆ΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Ι. 

- Υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισµα της ΟΜΑ∆ΑΣ Ι. από την 
εκτέλεση του Π/Υ της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2013 και µέχρι το κλείσιµο του 
µηνός που προηγείται από το µήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2014 και της αντίστοιχης 
περιόδου του έτους 2012. Οµοίως υπολογίζεται η διαφορά και για την ΟΜΑ∆Α ΙΙ. 

� Β.2 ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ. 

Κ.Α ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 
έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 

Στην οµάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά 
τα Προηγούµενα Οικονοµικά'Ετη (ΠΟΕ) και στην οµάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις µη 
είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού 
έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη µη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από 
τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού των δύο προηγούµενων ετών 

� Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα και δαπάνες ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως 
υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισµού) για τον Π/Υ 2014 θα πρέπει να 
γίνονται µε γνώµονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασµό µε το ύψος των 
εσόδων που αναµένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2013. Σε περίπτωση που τα 
εισπραττόµενα έσοδα του έτους 2013 εκτιµάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της 
ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2013, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να 
συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισµού του ύψους των τελών για το έτος 2014, 
επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη 
της δαπάνης από τα εισπραττόµενα έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των 
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τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν 
από: 

- την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2012 

- την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2013 και µέχρι το µήνα κατάρτισης του 
σχεδίου του Π/Υ 2014 

- την εκτέλεση του Π/Υ 2012 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2014 
καταρτίζεται Ιούλιο 2013, τα στοιχεία Ιανουαρίου - Ιουνίου 2012 και 2013) 

- την εκτίµηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2013, η οποία υπολογίζεται 
µε βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2012. 

Για τον προσδιορισµό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών 
λαµβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να: 

α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να µην 
δηµιουργούνται ελλείµµατα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν 
διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω στοιχεία, β) µην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την 
παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση 
της αρχής της ανταποδοτικότητας, 

γ) καλύπτουν αποκλειστικά και µόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν 
µπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήµου. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των εγγραφών που γίνονται στην κατηγορία εσόδων 03 
«έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα», δεν πρέπει να παραβιάζεται το ανώτατο 
όριο συνολικών εσόδων που αναφέρεται για την ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι., σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω οριζόµενα. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθµ. 275/2013 απόφαση της κατάρτισε το σχέδιο του 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, και το υπέβαλε για το σχετικό έλεγχο 
νοµιµότητας στο Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών. Το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ  µε το αριθµ. 
674/24-10-2013 έγγραφό του διατύπωσε την γνώµη του επί του σχεδίου του 
προϋπολογισµού έτους 2014 , το οποίο αξιολόγησε ότι : 

 

� Συµµορφώνεται µε τις οδηγίες που δόθηκαν µε την υπ’ άριθµ. 30842/2013 
Κ.Υ.Α., οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούµενης 
αξιολόγησης. 

� Είναι ρεαλιστικός. 

� Είναι ισοσκελισµένος. 

 

Μετά τα ανωτέρω  , και αφού ληφθούν υπόψη 

 

- η περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013  

- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει 

- 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,  

- - την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗ∆ 5694/3.2.2011 

- Την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής µε την οποία εισηγήθηκε το 
προσχέδιο του προϋπολογισµού στην Οικονοµική Επιτροπή 
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- Το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου  

την Κ.Υ.Α. οικ.30842/31-07-2013 (ΦΕΚ 1896/01-08-2013 τεύχος Β΄) µε την οποία παρέχονται 
οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισµού  

-Την αριθµ. 275/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

- Το αριθµ. 674/24-10-2013 έγγραφό του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ 

 

 καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο   

 

Α. Να ψηφίσει τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2014, όπως εµφανίζεται στο 
επισυναπτόµενο κείµενο το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ληφθείσας 
απόφασης.  

 

Β. Να υποβάλει το κείµενο του προϋπολογισµού µε τα επισυναπτόµενα έγγραφα και 
παραρτήµατα στον Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης , για έλεγχο.  

 

Γ. Να δηµοσιεύσει τον προϋπολογισµό  σύµφωνα µε τις κατά νόµο διατυπώσεις. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                                             
ΦΩΤΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ 

 

 

Το λόγο πήρε ο ∆ήµαρχος και είπε ότι προυπολογισµός του ∆ήµου Αλεξάνδρειας έτους 2014 
αποτελεί έναν «νοικοκυρεµένο» προυπολογισµό ύψους 26.312.523,37€, ότι ο ∆ήµος βάση 
των επιτάξεων του Υπουργείου Οικονοµικών και του Οικονοµικού Παρατηρητηρίου δεν 
πρέπει να παρουσιάζει έλειµµα, τόνισε ότι οι ΟΤΑ έχουν υποστεί οικονοµικό ακρωτηριασµό 
τόσο στους ΚΑΠ όσο και στη ΣΑΤΑ µε έσοδα κύρια από επιχορηγήσεις, υπογράµµισε ότι το 
πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων έχει µηδενιστεί, ωστόσο σηµείωσε ότι παρά τις αντίξοες 
συνθήκες οι υπηρεσίες του ∆ήµου συνέταξαν τον παρόντα προυπολογισµό, ο οποίος µε την 
υλοποίησή του θα µηδενίσει το έλειµµα του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, έλειµµα που όπως είπε, η 
∆ιοίκηση έφερε σε αυτό το σηµείο διαχείρισης µε τιτάνιο αγώνα και προσπάθεια, 
καθιστώνατας το ∆ήµο Αλεξάνδρειας  έναν αξιόπιστο ∆ήµο  

Ακόµη είπε ότι σε αυτή τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία η ∆ιοίκηση δεν έχει προβεί σε 
αύξηση των δηµοτικών τελών και ότι προσπάθησε σε συνεργασία µε τα νοµικά πρόσωπα να 
διαχειριστεί µε όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο την καθηµερινότητα των πολιτών. 

Ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Σπυρίδης Γεώργιος είπε ότι η εικόνα που παρουσίασε ο 
∆ήµαρχος είναι γλαφυρή και ότι η τοποθέτησή του µοιάζει µε επικήδειο, σηµείωσε ότι το 
οικονοµικό παρατήρητήριο παρακολουθεί το κράτος ώστε να µπορούν κατόπιν να γίνουν 
απολυσεις, υπογράµµισε ότι υπάρχουν κερδοφόρες επιχειρήσεις όπως τα απορρίµµατα και 
το νερό τις οποίες εποφθαλµιούν οι ιδιώτες και είπε ότι πέρα από την ευαισθησία να µην 
αυξηθούν τα δηµοτικά τέλη τόνισε ότι περιµενε να δεί το «όραµα» του ∆ήµου αναφορικά µε 
το πώς σκεφτεται να δράσει η ∆ιοίκηση για την ανάπτυξη- απασχόληση αλλά και για την 
ανακούφιση των πολιτών, αφού προφανώς οι προαναφερόµενες περικοπές αντιστοιχούσαν 
σε ανάγκες του ∆ήµου, ενώ σηµείωσε ότι αυτοί που ευηµερούν ίσως θα πρέπει να 
αντισταθµίσουν σε επίπεδο εσόδων αυτούς που δεν ευηµερούν. 
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Ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Αλευράς Χρήστος είπε ότι οι περικοπές στους πόρους και ο 
µηδενισµός του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων αποτελούν πράγµατι οικονοµικούς 
ακρωτηριασµούς, τόνισε ότι αντί να επιλέγουµε έργα βιτρίνας µόνο και µόνο επειδή 
χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, που σηµειωτέον είναι δικά µας χρήµατα και όχι ξένα, θα 
έπρεπε να εκτελούµε έργα χρήσιµα, υπογράµµισε ότι η εξυγίανση στηρίχτηκε σε αποκλεισµό 
παροχών προς το δήµότη και δήλωσε ότι καταψηφίζει τον προυπολογισµό της µιζέριας. 

Ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Ανεσίδης Νικόλαος είπε ότι ο λόγος του ∆ηµάρχου ακούστηκε 
πράγµατι σαν επικήδειος, ωστόσο τόνισε ότι ακόµη και στις συνθήκες της έσχατης φτώχειας 
θα πρέπει να στοχεύουµε κάπου και αναφέρθηκε στον κοινωνικό τοµέα που χρήζει ενίσυσης 
και στα συνεχιζόµενα έργα του τεχνικού προγράµµατος που λιµνάζουν, υπογράµµισε ότι δεν 
διακρίνει συγκεκριµένο στόχο και επιλυση των προβληµάτων µέσω του προυπολογισµού και 
δήλωσε ότι τον καταψηφίζει. 

Ο δήµαρχος είπε ότι ο προυπολογισµός καταγράφει την πραγµατικότητα,ότι επιζητούµε τα 
χρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ έργα διότι δε δυνάµεθα να χρηµατοδοτήσουµε έργα, λόγω 
περιστολών, από δηµοτικούς πόρους, αναφορικά µε τα συνεχιζόµενα έργα σηµείωσε ότι 
λόγω υποστελέχωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας θα υπάρξει συνεργασία µε ιδιώτες µελετητές 
για να «ωριµάσουν» κάποιες µελέτες, αναφορικά µε το έργο της αναπλασης είπε ότι αν είχε 
τη δυνατότητα επιλογής θα προτιµούσε την εφαρµογή του και σε άλλες περιοχές και τόνισε 
ότι ο ∆ήµος έχει δώσει βαρύτητα στο κοινωνικό του πρόσωπο, 

Ο κ. Αλευράς Χρήστος είπε ότι η Ευρώπη µας επιβάλλει µια σειρά από έργα ένω εµείς αν 
µπορούσαµε να αξιολογήσουµε θα είχαµε άλλες προτεραιότητες και τόνισε ότι στο 
προεκλογικό πρόγραµµα τόσο του κ. ∆ηµητριάδη Φώτιου όσο και του κ. Γκιόνογλου 
Χαράλαµπου δεσπόζουσα θέση κατείχαν το έργο ύδρευσης από το Βέρµιο και η δηµιουργία 
κυνοκοµείου και ο ∆ήµαρχος είπε ότι τα ως άνω για να πραγµατοποιηθούν απαιτούσαν 
συγκεκριµένες προυποθέσεις και συνθήκες ενώ σήµερα έχουν αλλάξει πολλά.  

Ο δηµοτικός σύµβουλος κ.Σπυρίδης Γεώργιος ρώτησε τι αφορούν στη σελ (31) οι 
προβλέψεις µη είσπραξης υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονοµικού 
έτους και η προισταµένη της ∆ιεύθιυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, κα Γιάγκου Καλιοπη, 
αφου αναφέρθηκε στη  µεθοδολογία που εφαρµόστηκε, είπε ότι πρόκειται για εκτίµηση, ο κ. 
Σπυρίδης Γεώργιος ρώτησε πως πήγε η αντιστοιχη περσινή εκτίµηση και η κα Γιάγκου 
Καλιόπη είπε ότι πραγµατοποιήθηκε σε ποσοστό 100%, ο κ. Σπυρίδης Γεώργιος ρώτησε τι 
έγινε µε τις ατοµικές ειδοποιήσεις οφειλετών και η κα Γιάγκου Καλιόππη είπε ότι για ποσό 
άνω των 5.000,00€ έχουν σταλεί στη ∆.Ο.Υ. 

Ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Τασιόπουλος Αναστάσιος είπε ότι ο προυπολογισµός εξυπηρετεί 
έναν κεντρικό σκοπό και, επειδή οι καιροί είναι χαλεποί, θα µπορούσαµε να επικεντρωθούµε 
στην καθηµερινότητα, κάτι που δεν έγινε και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δε δόθηκαν 
αρµοδιότητες στους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και ότι ένω η ∆ιοίκηση αύξησε τα 
τέλη άρδευσης πολλοί δηµότες άρδευσαν τα χωράφια µε τρακτερ, υπογράµµισε ότι ο 
προυπολογισµός είναι ρεαλιστικός και ότι το οικονοµικό παρατηρητήριο ελέγχει το ανωτατο 
ποσό κάθε κωδικού και τον ισοσκελισµό του προυπολογισµόυ µε στοιχεία των οποίων την 
ευθύνη έχει ο ∆ήµος,τόνισε ότι είχαµε 37 τροποποιήσεις του αρχικού προυπολογισµού 
λέγοντας ότι αυτό το γεγονός κάτι λέει για την αρχική απόφαση του 
προυπολογισµού,αναφερόµενος στις επισφάλειες που φτάνουν σε ποσοστό 40% είπε ότι ο 
∆ήµος υστερεί σε εισπαρξιµότητα κάνοντας φτωχότερο έναν ήδη φτωχό ∆ήµο και 
αναφέρθηκε στον κ. Σπάρτση, ο οποίος έιχε «τρέξει» τη γεωθερµία στα πλαίσια του 
Γ΄κοινοτικού προγράµµατος, και φέρνοντας ως παραδείγµατα δήµους όπως του Νέσµπουκ 
που διαθέτουν πρότυπο σύστηµα γεωθερµίας, ρώτησε τι έχει κάνει ο ∆ήµος προς αυτήν την 
κατεύθυνση 

 Ο ∆ήµαρχος είπε ότι οι Τοπικές Κοινότητες µε τις αποφάσεις τους συµµετείχαν στην 
κατάρτιση του τεχνικού προγράµµατος, τόνισε ότι το ισοζύγιο άρδευσης είναι αρνητικό, 
σηµείωσε ότι ο στόχος είναι πάντα ο ισοσκελισµός του προυπολογισµού και ότι αν χρειάζεται 
να γίνουν τροποποιήσεις για να λειτουργήσει ο ∆ήµος τότε αυτές οπωσδήποτες θα 
πραγµατοποιηθούν, ενώ αναφορικά µε τα παραδείγµατα για την εκµετάλλευση της 
γεωθερµίας είπε ότι οι συγκρίσεις ήταν ανόµοιες και ενηµέρωσε το σώµα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ότι, µετά από διευρενητική γεώτρηση, διαπιστώθηκε θερµοκρασία 37ο C στα 
800µ., η οποία δεν είναι αξιοποιήσιµη 
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Ο ∆ηµοτικός σύµβουλος κ. ∆ριστάς Στέφανος ρώτησε, αναφορικά µε τον κωδικό 
«πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών Π.Ο.Ε.», για την προµήθεια αναλωσιµών 
ύψους 100.000,00 και η κα Γιαγκου Καλιόπη είπε ότι προκειται για αναλωσιµα που θα 
πληρωθούν την επόµενη χρονια και ο κ. ∆ριστάς Στέφανος, τοποθετούµενος επί του 
προυπολογισµού, είπε ότι επιθυµούσε η πρόταση της ∆ιοίκησης να περιέχει κάποια φαντασία 
τρόπον τινά, να προκύπτουν κατευθύνσεις και να µην αποτελεί απλά τη διαχείριση της 
καθηµερινότητας, σηµείωσε ότι η ∆ηµοτική Αρχή πρέπει  στον προυπολογισµό να 
καταδεικνύει προς τα πού θα υπάρξει αναπτυξη, όπως για παράδειγµα η ιχθυοκαλλιέργεια ή 
η γεωθερµία, λέγοντας ταυτοχρονα ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχες µελέτες παρα µόνο αυτή 
για φερτές ύλες και δήλωσε ότι, επειδή δεν αναγνωρίζει πουθενά κατευθύνσεις ή ιδέες 
αναπτυξης, θα καταψηφίσει τον προυπολογισµό οικονοµικού έτους 2014 πλην τις 
ανελαστικές-λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών του ∆ήµου, τις οποίες υπερψηφίζει 

Η δηµοτική σύµβουλος κα Βουλγαροπούλου Μαρία δήλωσε <παρών> 

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

 

 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού έλαβε υπόψη του: 

1.Την εισήγηση της Προέδρου 
2.Την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
3.Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013  
4.Το άρθρο 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει 
5.Την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 
6.Τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010  
7.Την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗ∆ 5694/3.2.2011 
8.Την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής µε την οποία εισηγήθηκε το 
προσχέδιο του προϋπολογισµού στην Οικονοµική Επιτροπή 
9.Το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου  
10.Την Κ.Υ.Α. οικ.30842/31-07-2013 (ΦΕΚ 1896/01-08-2013 τεύχος Β΄) µε την οποία 
παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισµού  
11.Την αριθµ. 275/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
12.Το αριθµ. 674/24-10-2013 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των 
ΟΤΑ 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισµό εσόδων-εξόδων του ∆ήµου Αλεξάνδρειας οικονοµικού 
έτους 2014,  όπως εµφανίζεται αναλυτικά στο τεύχος που προσαρτάται στην παρούσα 
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της. 

i) Yπερψήφισαν τον προϋπολογισµό, στο σύνολό του, οι εξής: 

Κούγκας Αθανάσιος, Γκιουρτζής Ιωάννης, Bασιλόπουλος ∆ηµήτριος, Βενιόπουλος 
Κωνσταντίνος, Μοσχοπούλου Όλγα, Ανδρονίδης Σάββας, Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος, 
Παντόπουλος Χρήστος,Ματσούκας Αριστείδης, Γκιορτζής ∆ηµήτριος, Κωτούλας 
Χρήστος, Τζίλας Γεώργιος, Κιοσέογλου Ιερεµίας, Στεργιόπουλος Γρηγόριος, 
Μητρόπουλος Ευάγγελος, Κούτσιας Νικόλαος, Μπούτσης Παναγιώτης 

  

ii) Ο δηµοτικός σύµβουλος κ. ∆ριστάς Στέφανος καταψήφισε τον προϋπολογισµό, 
πλην τις ανελαστικές-λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών του ∆ήµου, τις οποίες 
υπερψηφίσε  
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iii) Καταψήφισαν τον προϋπολογισµό, στο σύνολό του, οι εξής: 

Χαλκίδης Ισαάκ,Βουλγαροπούλου Μαρία ,Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης, Ανεσίδης Νικόλαος, 
Σαρακατσιάνος Νικόλαος, Τασιόπουλος Αναστάσιος, Απατσίδης Ιωάννης, Σπυρίδης 
Γεώργιος, Αλευράς Χρήστος 

 

Β. Ο προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2014 του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, στη γενική 
ανακεφαλαίωσή του έχει ως εξής: 

 

ΕΣΟ∆Α  

ΤΑΚΤΙΚΑ 11.865.178,68 

ΕΚΤΑΚΤΑ 6.954.344,69 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  ΥΠΕΡ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ  

1.963.000,00 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.530.000,00 

Γενικό Σύνολο Εσόδων 26.312.523,37  

ΕΞΟ∆Α  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 24.459.948,69  

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

1.464.452,11  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 388.149,57  

Γενικό Σύνολο Εξόδων 26.312.523,37  

 

 

 

Γ.Υποβάλει το κείµενο του προϋπολογισµού µε τα επισυναπτόµενα έγγραφα και 
παραρτήµατα στον Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  για έλεγχο.  

 

∆.Ορίζει τη δηµοσίευση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αλεξάνδρειας οικονοµικού 
έτους 2014,  σύµφωνα µε τις κατά το νόµο διατυπώσεις. 

 

Ε. Η παρούσα απόφαση, κατά το άρθρο 2 παρ. 4 περίπτωση 6 του Ν. 3861/2010, να 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο, διαφορετικά δεν είναι εκτελεστή. 

 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 419/2013 
 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και 
υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Τα  Μέλη 
(έπονται οι υπογραφές) 

 
 

Ακριβές απόσπασµα από το Πρακτικό 
 

Αλεξάνδρεια, 13-11-2013 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

  ΦΩΤΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ 
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