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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  20/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  329/2014 
 

«Περί ψηφίσεως του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
(Ο.Π.Δ.) του Δήμου οικονομικού έτους 2015». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις εννέα (09) του μηνός Δεκεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδος 
Τρίτη και ώρα 18,30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε ειδική 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, 
ύστερα από την με αριθμό 20/04-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 
3463/2006 και τις όμοιες του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα δέκα εννέα  (19) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Βελιώτης Ευστάθιος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
 2. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμματέας Δ.Σ. 2. Κολλιάκος Ιωάννης 
 3. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος 3. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος 4. Δουμάνη  Σοφία 
 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος 5. Κόκκορης Παναγιώτης 
 6. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος 6. Κουλουβάκος Βασίλειος 
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος 7. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 8. Τσαφατίνου Κατερίνα            Αντιδήμαρχος 8. Σταθάκης Νεκτάριος 
 9. Αλειφέρη Παναγιώτα   
10. Βουνελάκης Γεώργιος   
11. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
12. Δρίβας Θεόδωρος   
13. Λεκάκης Δημήτριος   
14. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή   
15. Παπαδάκης Πιερρής   
16. Πετράκης Χρήστος   
17. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
18. Χριστάκος Σταύρος   
19. Αναγνωστοπούλου Ελένη   

   Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, 
Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, 
Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας Γεώργιος 
Τ.Κ. Ελαίας, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Μανούσος 
Στυλιανός Τ.Κ. Κουπίων, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος 
Τ.Κ. Μονεμβασίας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. Επίσης παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών κ. Αννούσης και η Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού κα 
Μήτρη. 
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 Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ΜΟΝΑΔΙΚΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος είπε τα εξής: Κατ’ αρχήν να πούμε ότι ήμασταν αρκετά συνεπείς στην 
ώρα και όπως είχα πει θα υπήρχε και υπάρχει χρόνος για οποιαδήποτε συζήτηση. Αυτό που έχει 
αλλάξει τα τελευταία χρόνια στον Προϋπολογισμό, εκτός των άλλων, επί της διαδικασίας είναι η 
επιλογή και ότι το Παρατηρητήριο έχει ουσιαστικό λόγο. Και για να περάσεις τη χρονιά, για να το 
πούμε λίγο πιο λαϊκά, πρέπει ανά τρίμηνο να εγκρίνεται η πορεία υλοποίησης του 
Προϋπολογισμού απ’ το Παρατηρητήριο. Αυτά θα σας τα πουν αναλυτικότερα και ο Διευθυντής, 
ο κ. Ανούσης και η Προϊσταμένη, η κυρία Μήτρη. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι ότι πέρα 
από τη δυσκολία ας πούμε που συναντήσαμε στην αρχή να προσαρμοστούμε, ότι ο Δήμος έχει 
πλήρως προσαρμοστεί από πέρσι. Όμως κάνοντας τον φετινό Ισολογισμό οι ορκωτοί λογιστές και 
κλείνοντας τον Ισολογισμό του έτους 2013 ανακάλυψαν ή διαπίστωσαν καλύτερα ότι από τις 
επιχορηγήσεις που έπρεπε να δίνονται στους Δήμους είχε γίνει μία πολύ- πολύ μεγάλη 
παρακράτηση ή μείωση αυτή τη χρονιά της τάξεως περίπου των 700.000€. Και ενώ γενικά δεν 
είμαι δύσπιστος αλλά θεωρώ ότι πράγματι οι Προϋπολογισμοί πρέπει να ‘ναι ισοσκελισμένοι και 
πρέπει να φτάνουν τα πόδια σου μέχρι εκεί που είναι το στρώμα και όχι σαν το κρεβάτι του 
Προκρούστη, φοβάμαι ότι χρησιμοποιήθηκε το Παρατηρητήριο και θα χρησιμοποιηθεί όχι μόνο 
για το σκοπό που έγινε ώστε να προστατέψει τους Δήμους και να μην κάνουν περισσότερες 
δαπάνες απ’ τα Έξοδά τους, αλλά βλέποντας μέσα απ’ το Παρατηρητήριο εάν κάποιοι Δήμοι 
έχουν περιθώριο να λειτουργήσουν με μεγαλύτερες μειώσεις να κάνουν και αυτές τις μειώσεις. 
Ελπίζω να κάνω λάθος σ’ αυτό και να αλλάξει γιατί αυτή η τεράστια μείωση που έγινε τότε δεν 
είναι εύκολα εξηγήσιμη και δεν ξέρω και πώς και αν θα καλυφθεί. Αυτή λοιπόν η μείωση αλλά και 
η συνεχιζόμενη μείωση που έχει γίνει και το ’14 μειώνει τα αποθέματα του Δήμου, αυτά τα οποία 
κρατούσαμε με πολύ κόπο, διότι εκτός των άλλων υπάρχουν και απαιτήσεις που έρχονται από 
δικαστικές αποφάσεις που θα βγουν κτλ, αυτά που με πολύ κόπο κρατήσαμε σιγά- σιγά και 
σταδιακά μειώνονται. Και αυτό κάνει μεγαλύτερη την ανάγκη για μια πιο συνετή διαχείριση. Έτσι 
λοιπόν υπάρχει ένας Προϋπολογισμός φέτος ο οποίος και αυτός είναι σφιχτός σε σχέση με τη 
διαχείριση των πόρων του Δήμου αυτού καθαυτού και υπάρχει κι ένας επίσης Προϋπολογισμός ο 
οποίος προσπαθεί να ανοίξει το παράθυρο για το επόμενο ΕΣΠΑ το ΣΕΣ, με κάποιες μελέτες, με 
κάποιες μελέτες οι οποίες τελειώνουν, με κάποιες μελέτες οι οποίες εγκρίνονται, έτσι ώστε να 
‘μαστε σίγουροι και να ‘χουμε κάποιο απόθεμα έργων που αν μας δοθεί η δυνατότητα στο 
επόμενο Πρόγραμμα, το οποίο αν παν καλά θα ανοίξει το επόμενο εξάμηνο πιθανόν, να 
μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να εντάξουμε κάποια έργα όπως έγιναν και τα προηγούμενα 
χρόνια. Και αυτά τα έργα τα οποία εντάχθηκαν και υλοποιούνται τα προηγούμενα χρόνια είναι 
αυτό που κάνει ουσιαστικά τη ρόδα του Δήμου να γυρίζει μέσα σε όλη την επικράτεια. Αυτή η 
μεγάλη κατασκευή των έργων δεν είναι απλά μονοσήμαντη ότι στο τέλος θα σου παραδώσουν, 
καλώς εχόντων των πραγμάτων λέω γιατί κάποια έργα είναι δύσκολα και προχωρούν δύσκολα, 
αλλά υποθέτουμε ότι τελειώνουν και πάνε καλά, όλη αυτή η διαδικασία της κατασκευής του 
έργου κάνει ένα μεγάλο ποσοστό δημοτών, επιχειρηματιών του Δήμου, εργατών κτλ, να κινείται. 
Και φανταστείτε να μην υπήρχε κανένα απ’ αυτά τα έργα, τότε όλοι αυτοί οι οποίοι, 
υπεργολάβοι, μάστορες, εργάτες, επαγγελματίες, αυτοί που προμηθεύουν υλικά, επιτηδευματίες, 
έμποροι, τότε θα είχαν ένα πολύ- πολύ μικρότερο τζίρο. Πέρα λοιπόν από το ότι είναι ουσιαστικά 
έργα υποδομών αλλά και έργα τα οποία αφορούν σε άλλες εκφράσεις του Δήμου, κινήθηκε και 
κινείται ένα μεγάλο κομμάτι του Δήμου μ’ αυτά τα έργα και αυτό είναι μια επιτυχία και ειδικά στη 
δύσκολη εποχή που ψάχνουμε όλοι και ψάχνει ο καθένας να αυξήσει τον τζίρο του με 
οποιοδήποτε τρόπο μπορεί. Προς τα κει λοιπόν είναι προσανατολισμένη και η επόμενη τριετία 
του Δήμου ή τετραετία ή πενταετία, όπως θέλετε πες τε τη. Σκοπεύουμε να διαχειριστούμε 
στενά, αυστηρά τους πόρους οι οποίοι διατίθενται από το κράτος, τους ιδίους πόρους του Δήμου 
και από εκεί και πέρα κάνοντας και τελειώνοντας και ωριμάζοντας μέχρι το τέλος κάποιες 
μελέτες, να μπορέσουμε να εντάξουμε κάποια έργα στο επόμενο ΕΣΠΑ, αφού πιθανόν, δεν ξέρω, 
να είναι και απ’ τις τελευταίες ευκαιρίες που δίνονται στην Ελλάδα για να πάρει κάποια 
προγράμματα από την Ε.Ε και να τα διαχειριστεί με τον τρόπο που πρέπει. Φοβάμαι ότι αρκετούς 
από τους πόρους του ΣΕΣ, όπως λέγεται, θα πάνε σε άυλες δράσεις και ίσως στο τέλος να μη 
μείνει τίποτα, εμείς όμως φιλοδοξούμε κάποια από τ’ άλλα τα ποσά, απ’ τους πόρους που θα 
μείνουν, να διεκδικήσουμε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι κάνοντας κι εμείς κάποια έργα κυρίως 
υποδομών. Θα ‘θελα λοιπόν να δώσω το λόγο εδώ στον κ. Ανούση και στην κυρία Μήτρη οι 
οποίοι θα σας τα πουν καλύτερα από μένα τι σημαίνει Παρατηρητήριο, πώς φτιάχνεται ένας 
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Προϋπολογισμός, που ίσως έχει και το περισσότερο ενδιαφέρον απ’ αυτά καθαυτά, το να το 
διαβάσεις απλώς ξεχωριστά. Ο Προϋπολογισμός εκτός από το Τεχνικό Πρόγραμμα και τα έργα τα 
οποία ορίζονται σαν Έργα περιλαμβάνει τις Μελέτες, περιλαμβάνει τις Εργασίες, περιλαμβάνει τις 
Προμήθειες, είναι ένα σύνολο δηλαδή των δράσεων τις οποίες πρέπει να κάνει ένας Δήμος για να 
έχει ικανοποιημένους όσο μπορεί του δημότες αλλά και να πει ότι παρήγαγε κάποιο έργο αρκετά 
σεβαστό για να δικαιολογήσει την εμπιστοσύνη που έδειξαν οι δημότες και στη Δημοτική Αρχή, 
στη συμπολίτευση αλλά και να δικαιολογήσει και το έργο της η αντιπολίτευση. 

κ. Ανούσης: Πριν πω δυο λόγια για τα στοιχεία του Προϋπολογισμού καλό θα είναι να 
πιάσουμε λίγο το κουβάρι, όπως αναφέρθηκε ο Δήμαρχος, στη δομή του Προϋπολογισμού που 
για μένα έχει το κυριότερο ενδιαφέρον, γιατί κάποιος ο οποίος θέλει να μελετήσει τον 
Προϋπολογισμό θα πρέπει να ξέρει ορισμένα πράγματα για να μπορέσει να καταλάβει αυτά που 
γράφουμε μέσα. Μέχρι το 2012, αναφέρομαι στα Έσοδα γιατί εκεί πέρα έχει για μένα τη 
μεγαλύτερη σημασία ο Προϋπολογισμός, τα Έξοδα περιγράφουν ό,τι Έσοδο έχεις. Μέχρι το 2012 
τα Έσοδα ήταν σε μία λογική βεβαίωσης, δηλαδή βεβαίωνες κάποιον κατάλογο, βεβαίωνες 
ορισμένα Έσοδα την προηγούμενη χρονιά, αυτό ήταν αυτό που κοιτούσε η Περιφέρεια, που 
κοιτούσες εσύ και περιέγραφες ανάλογα Έσοδα, πάντα σε επίπεδο βεβαίωσης. Δηλαδή, θα 
μπορούσες να βεβαιώσεις έναν κατάλογο 5.000.000€, να εισπράξεις απ’ αυτόν 1.000.000€, σου 
έδινε όμως το δικαίωμα την άλλη χρονιά να περιγράψεις πάλι 5.000.000, με αποτέλεσμα μέχρι το 
2012 οι προϋπολογισμοί σε πολλούς Δήμους, συνήθως σε αρκετούς Δήμους, να είναι 
πλασματικοί. Από το 2013 έχουμε τελείως μια διαφορετική λογική, η οποία έχει και δυο 
διαφορετικές αναγνώσεις σε σχέση με το Παρατηρητήριο που είπε ο Δήμαρχος και αυτά. Ας 
πάρουμε την ανάγνωση όμως τη θετική. Από το 2013 λοιπόν αρχίζουν οι Προϋπολογισμοί να 
συντάσσονται με απολογιστικά στοιχεία και όχι με βεβαιωτικά στοιχεία. Δηλαδή, με κάποιο 
τρόπο, με μια τεχνική επέλεξαν η Κυβέρνηση, την οποία την έδωσε τη δικαιοδοσία να 
παρακολουθεί το Παρατηρητήριο, μια ομάδα δηλαδή υπηρεσιών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν 
δώδεκα ΚΑ του Προϋπολογισμού και επάνω εκεί έβαλαν μία οροφή. Η οροφή έλεγε τι; Ότι σε 
σχέση με ένα τεχνικό κομμάτι θα παρακολουθείς τον προηγούμενο και τον πιο προηγούμενο 
χρόνο και θα πηγαίνεις εκεί πέρα, θα πηγαίνεις σ’ αυτό το ύψος. Αυτό είναι το θετικό γιατί πας 
πια σε πραγματικά δεδομένα τι εισέπραξες. Το αρνητικό είναι το εξής, ότι σου βάζει τόσο 
ασφυκτικά περιθώρια που εσύ δε μπορεί να κάνεις κανένα ελιγμό, τουλάχιστον στη σύνταξη του 
Προϋπολογισμού. Μετά πρέπει να είσαι πολύ καλός μαθητής, όπως είπε ο Δήμαρχος, για να 
φτάσεις σε ένα σημείο να το υπερκεράσεις αυτό το πράγμα, το φραγμό που σου βάζουν. Άρα 
λοιπόν αυτό το πράγμα παρακολουθεί το Παρατηρητήριο, το Παρατηρητήριο δεν παρακολουθεί 
γενικά, παρακολουθεί τα πάντα, αλλά ειδικά και τις παρατηρήσεις τις κάνει σ’ αυτή τη δωδεκάδα 
των ΚΑ των Εσόδων, οι οποίοι αναφέρονται και λέγονται σαν Ίδια Έσοδα και αναφέρονται στα 
κομμάτια που μπορεί και διαχειρίζεται ο ίδιος ο Δήμος. Π.χ τέλη ύδρευσης, τέλη καθαριότητας, 
νοίκια και τέτοια πράγματα. Δώδεκα κομμάτια απ’ αυτά. Και ένα άλλο κομμάτι που κοιτάει είναι 
το καθυστέρημα που έχει κάθε Δήμος, αυτά τα δύο κομμάτια. Εκεί λοιπόν το κοιτάζει και σε 
επίπεδο σύνταξης του Προϋπολογισμού αλλά και σε επίπεδο στοχοθεσίας που θα πει η Κατερίνα 
μετά, δηλαδή της πορείας ελέγχου του Προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα εμείς εδώ πέρα έχουμε 
έναν Προϋπολογισμό ο οποίος είναι της τάξεως των 43.000.000€, απ’ αυτό το κομμάτι τα 
2.200.000 περίπου είναι ένα κομμάτι που είναι καθαρά τεχνικό, δηλαδή εισπράττουμε και δίνουμε 
στα διάφορα ταμεία αποδόσεις δικές μας. Άρα λοιπόν καταλήγουμε σ’ ένα πράγμα το οποίο είναι 
λιγότερο από 41.000.000 ο Προϋπολογισμός ο πραγματικός. Τα Ίδια Έσοδα, δηλαδή αυτή η 
δωδεκάδα, μας έδινε το περιθώριο να τρέξουμε στο επίπεδο του 4.140.000, ο Προϋπολογισμός ο 
δικός μας περιγράφει Έσοδα 4.000.006€, είμαστε κάτω δηλαδή από το Παρατηρητήριο, δηλαδή 
τον έχουμε υποβαθμίσει τον Προϋπολογισμό. Το άλλο κομμάτι που κοιτάζει το Παρατηρητήριο 
και το ‘χουμε περιγράψει στον Προϋπολογισμό είναι 990.000, 1.000.000€, είναι το καθυστέρημα 
που θα έχει ο Δήμος από διάφορες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στο παρελθόν. Άρα λοιπόν αυτά 
τα δύο άμα τα αθροίσεις είναι τα Ίδια Έσοδα του Δήμου 5.000.000, σ’ αυτά τα 5.000.000 θα 
πρέπει να προσθέσεις την κρατική επιχορήγηση, η οποία κρατική επιχορήγηση όλη να την 
μαζέψεις 4.500.000 δεν την κάνεις. Δηλαδή έχουμε 2.850.000 Τακτική οικονομική Ενίσχυση, 
έχουμε 462.000 ΣΑΤΑ που περιέγραψε ο Δήμαρχος στο Τεχνικό Πρόγραμμα. Μια παρατήρηση, 
το 2009 η ΣΑΤΑ του Δήμου Βοιών ήταν 567.000, για να καταλάβουμε δηλαδή τα μεγέθη και τις 
αποστάσεις που έχουμε φτάσει. Μόνο οι Βοιές είχαν πάρει το 2009, πάρει, όχι προϋπολογίσει, 
567.000, ο Προϋπολογισμός ο δικός μας είναι 462.000 και ο περσινός ήταν 355.000, δηλαδή 
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έχουμε μια αύξηση. Αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή τα δικά μας Έσοδα και την κρατική 
επιχορήγηση αν τα ενώσουμε, βγάζουμε λίγο λιγότερο από 10.000.000, γύρω 9.500.000. Πώς 
φτάνεις στο 41.000.000; Έχουμε 500.000 παλιό ΘΗΣΕΑ και έχουμε 24.500.000 ΕΣΠΑ, δηλαδή 
πάνω απ’ το 61% του Προϋπολογισμού είναι ΕΣΠΑ. Χωρίς αυτό το κομμάτι δε μπορεί να 
λειτουργήσει ο Δήμος, δηλαδή σε επίπεδο το λεγόμενο αναπτυξιακό του Δήμου και χωρίς αυτό 
το κομμάτι στο μέλλον δε θα μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή θα διαχειρίζεται αυτά τα 
4.000.000 και θα τρώει ένα χρηματικό υπόλοιπο που το προσθέτουμε σ’ αυτά τα 35.000.000 που 
βγάζει αυτή η άθροιση, ο Προϋπολογισμός έχει προβλέψει 5.500.000€ χρηματικό υπόλοιπο. Αυτά 
λοιπόν τα τρία κομμάτια, τα τέσσερα ουσιαστικά, τα δικά μας Έσοδα, η τακτική επιχορήγηση και 
το ΕΣΠΑ μας κάνουν τον Προϋπολογισμό. Και το χρηματικό υπόλοιπο έχει προβλεφθεί 
5.500.000. Για το χρηματικό υπόλοιπο στην πρώτη συνεδρίαση που θα κάνει αναμόρφωση ο 
Δήμος τον Ιανουάριο θα προβλέψει το πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο, το οποίο πιστεύω, είμαι 
σίγουρος θα είναι πάνω από 5.500.000 και όσο πιο πάνω θα το κάνει αναμόρφωση και θα βάλει 
τα… αν είναι πιο κάτω πιο κάτω. Γιατί παρατηρήθηκε πέρσι, που δεν υπήρχε αυτή η διαδικασία 
να βάλουμε το πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο στην πρώτη συνεδρίαση, ορισμένοι Δήμοι 
έβαλαν 7.000.000 στον Προϋπολογισμό, κατέληξαν να ‘χουν 5.000.000 και είχαν πλασματικό 
υπόλοιπο 2.000.000. Γι’ αυτό το λόγο θα γίνει στην πρώτη συνεδρίαση του Προϋπολογισμού 
αυτή η τακτοποίηση. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές ο Προϋπολογισμός του Δήμου που 
περιγράφει τα αντίστοιχα Έξοδα και το Παρατηρητήριο στα Έξοδα κοιτάζει μόνο ένα σημείο, 
μόνο τη μισθοδοσία, στην οποία μας έχει κάνει μια οροφή 2.800.000, είμαστε στο 2.600.000 
περίπου και εκεί συζητάμε για όλη τη μισθοδοσία, δηλαδή οι έκτακτοι, τακτικοί, τα πάντα. Αυτό 
είναι. Τελειώνοντας θα πάρει το λόγο η Κατερίνα για να πει ορισμένα πράγματα για το Ο.Π.Δ, θα 
θέλω να σας αναφέρω ότι θα είναι η τελευταία συνεδρίαση που θα παρευρίσκομαι μ’ αυτή την 
ιδιότητα γιατί σιγά- σιγά θα φύγω με σύνταξη και θέλω να ευχαριστήσω το Δ.Σ για την 
εμπιστοσύνη που μου έδειξε και ιδιαίτερα το Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη την απόλυτη που 
μου είχε και μου ανέθεσε τη θέση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

κα. Μήτρη: Να σας καλησπερίσω κι εγώ απ’ τη μεριά μου. Το θέμα που θα μιλήσουμε 
είναι το Οργανωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ). Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4111/2013 το 
άρθρο 4 και αργότερα όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4270/2014 οι Δήμοι και τα Νομικά 
Πρόσωπα που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, αυτοί δηλαδή είναι τα 
Ν.Π και οι Δήμοι που στην ουσία στέλνουν οικονομικά στοιχεία και ελέγχονται απ’ το Υπουργείο, 
είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν κάθε χρόνο μαζί με τον Προϋπολογισμό τους το Οργανωμένο 
Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ). Μέχρι το 2013 το Ο.Π.Δ περιλάμβανε το 5ετές Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα του Δήμου μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα και τον Πίνακα 5Α, τη Στοχοθεσία. Με την 
ΚΥΑ 41308/2013 καταργήθηκαν τα δύο άλλα και το Ο.Π.Δ περιλαμβάνει μόνο τον Πίνακα 5Α, 
αυτόν που έχετε μπροστά σας, σας έχει δοθεί με την πρόσκληση, τη Στοχοθεσία. Τώρα ο 
πίνακας αυτός που βλέπετε μπροστά σας στην ουσία συνοψίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό του 
2015, τον Πίνακα των Εσόδων και τον Πίνακα των Εξόδων. Τα βασικά σημεία που κοιτάμε, όπως 
σας επισήμανε και ο κ. Ανούσης, είναι η γραμμή 4 στα Έσοδα, είναι τα Ίδια Έσοδα, είναι οι 
Φόροι, τα Τέλη που εισπράττει ο Δήμος, καθώς και τη γραμμή 5 ακριβώς από κάτω που ‘ναι τα 
Έσοδα που προβλέπονται να εισπραχθούν από απαιτήσεις, από Π.Ο.Ε, από περασμένα 
οικονομικά έτη. Αυτόν τον πίνακα η Οικονομική Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη κάθε μέρα να τον 
έχει σαν Ευαγγέλιο, να τον συμβουλεύεται και να τον παρακολουθεί και να βλέπει την πορεία της 
υλοποίησης του Προϋπολογισμού αλλά και των στόχων που έχουν τεθεί μ’ αυτόν τον πίνακα. 
Γιατί αν θα δείτε ο πίνακας αυτός πέρα από τον Προϋπολογισμό του ’15 περιλαμβάνει στόχους 
που έχει θέσει η Οικονομική Υπηρεσία για εισπραξιμότητα για κάθε μήνα, για τρίμηνο, για 
εξάμηνο και ενιάμηνο. Οι πίνακες αυτοί και η πορεία της εκτέλεσης εισπραξιμότητας του 
Προϋπολογισμού ελέγχεται τόσο απ’ την Οικονομική Υπηρεσία όσο και από την Οικονομική 
Επιτροπή που κάθε τρίμηνο περνάει τα οικονομικά στοιχεία. Το Παρατηρητήριο ελέγχει τις 
προβλέψεις αυτές του Δήμου μας, τα Έσοδα και τα Έξοδα του Ο.Π.Δ και ανάλογα, όταν βλέπει 
κάτι ότι δεν πάει καλά ή ότι έχουμε υπερβεί στα Έσοδα ή στα Έξοδα με έγγραφό του κάνει 
παρατηρήσεις στο Δήμο ο οποίος ανάλογα θα πράξει, είτε με κάποια αναμόρφωση ή με κάποια 
άλλη ενέργεια. Αυτά έχω να σας πω. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. 

κ. Χριστάκος: Θα αναφερθώ λίγο με τα Έσοδα επειδή εγώ ασχολούμαι σα σύμβουλος 
Οικονομικών με το θέμα των Εσόδων και θα πω λίγο τι σκοπεύουμε να κάνουμε το νέο έτος 
σχετικά με την αύξηση των δικών μας Εσόδων. Μετά το επιτυχημένο αποτέλεσμα που κάναμε με 
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τις ρυθμίσεις, με το οποίο μέχρι στιγμής έχουμε 380 άτομα σε ρύθμιση που σημαίνει ένα έσοδο 
επί 100€ το μήνα, 38.100 το μήνα από τις ρυθμίσεις αυτές. Αφού λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει 
σχεδόν το θέμα των εσόδων από τα έτη ’13, ’12, ’11 κτλ, το δεύτερο θέμα, θα δούμε τα 
τετραγωνικά των σπιτιών. Μέχρι σήμερα με τους υπαλλήλους της Οικονομικής Υπηρεσίας έχουμε 
διαπιστώσει ότι υπάρχουνε πολλά σπίτια με τετραγωνικά μηδέν. Κάναμε μία πρώτη εκτίμηση, 
έναν έλεγχο, πήγα στη ΔΕΗ, το επόμενο διάστημα λοιπόν αφενός θα ελέγξουμε τα μηδενικά 
τετραγωνικά, να δούμε για ποιο σκοπό υπάρχουν τα μηδενικά τετραγωνικά, τι εποχή γίνανε κτλ, 
έχουμε ‘ρθει ήδη σε επαφή με το κέντρο μηχανοργάνωσης της ΔΕΗ στην Αθήνα, έχουμε έρθει με 
την τοπική ΔΕΗ ώστε να ακολουθήσουμε κάποιον υπάλληλο της ΔΕΗ που κάνει τη μέτρηση των 
σπιτιών και να δούμε σε ποια σπίτια αναφέρονται τα τετραγωνικά αυτά που είναι μηδέν. Απ’ αυτά 
θα ‘ναι βέβαια και μερικά αρδευτικά κτλ. Αυτά θα κάνουμε στην καθαριότητα. Υπάρχει ένα θέμα 
με το Βιολογικό, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το Βιολογικό της Μονεμβάσιας αλλά και τους 
άλλους, αυτούς που θα γίνουν τώρα και όπου να ‘ναι θα λειτουργήσουν, γιατί τα έξοδα είναι 
αυξημένα, υπάρχουν διάφορες αποσβέσεις των μηχανημάτων, η οποία στη Μονεμβάσια μετά από 
την πάροδο 5 ετών αρχίζει και ζητάει το έργο αλλαγές, τα οποία μάλλον δεν καλύπτονται εξ’ 
ολοκλήρου από τα έσοδα που έχουμε από το θέμα αποχέτευσης. Κάπως το παλεύουμε να δούμε 
και να μειώσουμε το σύνολο των εξόδων που έχει ο εργολάβος που το δουλεύει αλλά και να 
δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της αδυναμίας των εσόδων. Κάτι αντίστοιχο θα κάνουμε 
μια μελέτη για τη Νεάπολη, την Πλύτρα, την έδρα κτλ. το δεύτερο. Στα Παρεπιδημούντων τώρα 
που είναι τα λεφτά που παίρνει ο Δήμος από καταστήματα, εστιατόρια, καφέ κτλ, υπάρχει μία 
σημαντική υστέρηση στη Νεάπολη. Ήδη με τους υπαλλήλους εκεί πέρα που έχουμε, τους άξιους 
υπαλλήλους αυτούς που δουλέψαμε ένα μήνα, έχουμε διαπιστώσει ότι δε συντάχθηκε ο 
κατάλογος και υπάρχουνε διάφορες επιχειρήσεις που δεν έχουν αποδώσει Παρεπιδημούντων από 
το ’12 μέχρι σήμερα. Τον κατάλογο τον έχω εδώ και θα συνταχθεί βεβαιωτικός κατάλογος τις 
επόμενες ημέρες για να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας που έχουμε. Επίσης θα φτιαχτεί και 
μητρώο των υπόχρεων που δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ή υπάρχει ελλιπώς. Στο ΤΑΠ που 
εισπράττει πολύ η Νεάπολη και ο Ασωπός, οι άλλες Ενότητες κάπως υστερούν, ήδη είναι σε 
εφαρμογή ένα μεγάλο θέμα, οι πρόεδροι Τ.Σ να βάλουνε τα σπίτια σε ζώνες, να βάλουνε ποια 
σπίτια είναι εντός οικισμού, εκτός οικισμού, οι υπάλληλοι είναι λίγοι και μετά την ολοκλήρωση 
των ρυθμίσεων που κάναμε ο στόχος μας είναι τώρα από πάνω να ‘μαστε κι εμείς και να 
καθίσουμε ανά Δ.Ε να βάλουμε τα σπίτια σε ζώνες. Ο Δήμος εισπράττει πάρα πολλά λεφτά στο 
ΤΑΠ από τη Νεάπολη και απ’ τον Ασωπό όπως είπα αλλά δεν εισπράττει πολλά ανάλογα από τη 
Μολάοι, Μονεμβάσια κτλ. Αυτά στο ΤΑΠ. Στα κοιμητήρια, πάλι η Νεάπολη έχει πολλά έσοδα, οι 
Μολάοι επίσης, ο Ασωπός, υστερούμε λίγο στη δικιά μας Ενότητα, θα πρέπει να κάνουμε και 
καταγραφή τάφων και σχέδια, είναι και αυτό στο πρόγραμμα να νοικοκυρέψουμε λίγο τα δικά 
μας Έσοδα. Ενδεικτικά θα πω ότι από την ύδρευση τον Αύγουστο υπήρχανε 700.000 
ληξιπρόθεσμα και τώρα με τη ρύθμιση έχουνε μειωθεί στις 50.000. Και όσον αφορά τα 
Παρεπιδημούντων, εστιατόρια, καφέ, μαγαζιά κτλ, είχαμε ένα ποσό ανείσπρακτων 120.500 το 
οποίο φιλοδοξούμε να το μηδενίσουμε ή να το ελαχιστοποιήσουμε το διάστημα το επόμενο. 

κα. Αναγνωστοπούλου: Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί Συνάδελφοι, ο  
προϋπολογισμός του 2015 που φέρνετε για ψήφιση στο ΔΣ δεν έχει καμία παρέκκλιση σχεδόν 
απ’ αυτόν του 2014. Είναι ένας ακόμα προϋπολογισμός λιτότητας και σκληρής φορολογίας που 
επιδεινώνει τη ζωή των εργαζομένων που ζουν με χαμηλούς μισθούς, των ανέργων που ζητούν 
απεγνωσμένα δουλεία, των απλήρωτων εργατών, των αγροτών που ξεκληρίζονται , των 
αυταπασχολούμενων που τα βγάζουν πέρα με μεγάλη δυσκολία και κυρίως των νέων που βάζουν 
στην άκρη τα όνειρα τους. Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες συζητήθηκε ένας προϋπολογισμός που 
έρχεται να συρρικνώσει ακόμα περισσότερο τις υποτυπώδεις παροχές και να προσθέσει νέα 
βάρη. Έρχεται να λειτουργήσει ως ταξικό εργαλείο της γενικότερης αντιλαϊκής φοροεπιδρομής 
της κυβέρνησης.  Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποίος καλείται να πληρώσει τον προϋπολογισμό 
του Δήμου και ποίος ωφελείται απ’ αυτόν. Είναι σημαντικό απ’ τη μεριά των εργαζομένων και 
των κατοίκων να κατανοηθεί η ταξική φύση του προϋπολογισμού και στο Δήμο. Ότι ο Δήμος δεν 
είναι λαϊκός θεσμός αλλά είναι κρατικός θεσμός. Ότι και σε τοπικό επίπεδο είναι εργαλείο 
αναδιανομής του πλούτου προς όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων , των εργολάβων και 
όχι υπέρ των λαϊκών αναγκών. Οι κυβερνήσει ΠΑΣΟΚ-ΝΔ για να καταφέρουν να θεμελιώσουν 
αυτήν την αντιλαϊκή ανατροπή ως προς τα έσοδα των Δήμων είχαν και έχουν τη στήριξη της 
πλειοψηφίας των Δημάρχων και των οργάνων του. Αντίθετα οι Δήμαρχοι που πρόσκεινται στο 
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ΚΚΕ αν και είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν μέσα στο ίδιο ασφυκτικό πλαίσιο απ’ την πρώτη 
στιγμή, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή για να ανακουφιστούν οι λαϊκές οικογένειες, οι άνεργοι, οι 
εργαζόμενοι. Πήραν αποφάσεις να μειωθούν τα δημοτικά τέλη, να πληρώσει το κεφάλαιο , να 
μην απολυθούν δημοτικοί υπάλληλοι, να γίνουν έργα υποδομής προς όφελος του λαού. Μ’ αυτό 
τον προϋπολογισμό στόχος είναι να λειτουργήσουν οι Δήμοι ως μέρος του αντιλαϊκού κρατικού 
μηχανισμού με την παραπέρα επιβάρυνση των λαϊκών στρωμάτων, την ιδιωτικοποίηση 
υπηρεσιών και δομών, τη σύμπραξη με ιδιωτικά κεφάλαια, την ώθηση των Δήμων στον 
τραπεζικό δανεισμό ως Ανώνυμες Εταιρείες. Ο προϋπολογισμός του Δήμου είναι κομμάτι και 
φωτογραφία της συνολικής αντιλαϊκής πολιτικής και συνδέεται με τις επιταγές τις ΕΕ και του 
ΔΝΤ. Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό για το Δήμο Μονεμβασίας. Η υλοποίηση αυτού 
του προϋπολογισμού σημαίνει εφαρμογή μέτρων όπως: Φορολογική επιδρομή μέσω των τοπικών 
φόρων-τελών και πρόστιμων. Ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, έργων και υποδομών (σχεδόν το 
σύνολο των έργων προβλέπεται να δοθεί σε εργολάβους). Διακρατικές συνεργασίες για την 
προσέλκυση επενδυτών και επιχειρηματικές συμπράξεις. Ανακύκλωση της ανεργίας με φτηνό 
εργατικό δυναμικό μέσω των άθλιων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. (5μηνα τώρα και 2μηνα). 
Παραμένουν τα αζήτητα βασικές υποδομές και έργα που έχουν ανάγκη οι λαϊκές οικογένειες, 
όπως η συντήρηση και η αντισεισμική θωράκιση των σχολείων, η ανεπάρκεια σχολικής στέγης 
(για παράδειγμα παιδικός σταθμός στη Μονεμβασία, δεν υπάρχει και δεν προβλέπεται στο νέο 
τεχνικό πρόγραμμα), η λειψή αντιπλημμυρική προστασία (μόνο δύο αντιπλημμυρικά έργα 
προβλέπονται και αυτά στη Νεάπολη). Επίσης, ενώ προβλέπονται δαπάνες για αντιπυρική 
προστασία στο τεχνικό πρόγραμμα δεν εμφανίζονται καθόλου. Ενσωματώνει την κατεύθυνση για 
μείωση των λειτουργικών δαπανών στο σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου. Η στρατηγική λογική 
που υπηρετεί και υλοποιεί με συνέπεια η δημοτική αρχή και μέσα απ’ τον προϋπολογισμό είναι η 
συνεχής υποβάθμιση υποστελέχωση των υπηρεσιών, στρώνοντας σταδιακά το έδαφος για την 
ιδιωτικοποίηση τους. Για τη λειτουργία των κοινωνικών δομών δεν εξασφαλίζεται η μισθοδοσία 
των εργαζομένων και των λειτουργικών αναγκών και δομών, όπως στις υπηρεσίες κοινωνικής 
πρόνοιας, βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς και σχολεία. Παιδιά μένουν εκτός παιδικών 
σταθμών, τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» και κατ’ οίκον «Φροντίδα Συνταξιούχων» 
υπολειτουργούν και δεν προβλέπεται επιχορήγηση στο νέο πρόγραμμα. Άρα δεν θα 
λειτουργήσει. Ως  Λαϊκή Συσπείρωση αντιπαραθέτουμε στον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης τον 
άλλο δρόμο που θεμελιώνεται στην εργατική λαϊκή εξουσία , στην κοινωνική ιδιοκτησία των 
συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής , στον εργατικό λαϊκό έλεγχο ,στον κεντρικό περιφερειακό 
σχεδιασμό που έχει κριτήριο την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών σε όσο το 
δυνατόν ανώτερο επίπεδο. Σήμερα που οι συσχετισμοί για το λαό είναι αρνητικοί ζητάμε μέτρα 
ανακούφισης για τη λαϊκή οικογένεια και καλούμε τους κατοίκους του Δήμου να παλέψουν για 
όσα προτείνουμε:  Διεύρυνση δημόσιων επενδύσεων για κάλυψη των οξυμμένων αναγκών σε 
σχολική στέγη. Ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική θωράκιση. Πλήρη χρηματοδότηση κρατική για 
εξασφάλιση όλων των λειτουργικών δαπανών και της μισθοδοσίας των εργαζομένων του Δήμου. 
Μείωση των ανταποδοτικών τελών και ουσιαστική ελάφρυνση για λαϊκά στρώματα μικρομάγαζα 
σε βάρος των μεγάλων επιχειρήσεων, των Super Market, των τραπεζών.  Απαλλαγή των 
άνεργων νοικοκυριών από τα τέλη, των μικροεπιχειρήσεων για ένα χρόνο ώστε να πάρουν 
ανάσα. (Αυταπασχολούμενοι και μικρομάγαζα με μηδενικούς τζίρους εξισώνονται με 
μεγαλοεπιχειρήσεις με τεράστια κέρδη, αφού καλούνται να πληρώσουν τα ίδια ανταποδοτικά 
τέλη. Καμία πιστοποίηση οφειλών προς τον Δήμο στην εφορία για εισοδήματα μέχρι 25 χιλιάδες 
ευρώ, καμία προσαύξηση. Εξασφάλιση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών με πλήρη κρατική 
χρηματοδότηση. Διεκδίκηση των παράνομα παρακρατηθέντων αυτοτελών πόρων. Αξιοποίηση 
χρημάτων του ΕΣΠΑ για διεύρυνση και στήριξη των δημοσίων κοινωνικών δομών. 
Ολοκληρωμένη λειτουργία υπηρεσιών χωρίς ΣΔΙΤ, χωρίς ΚΟΙΝΙΕΠ ή Μ.Κ.Ο. με εργαζόμενους με 
σταθερή δουλεία με μισθούς και δικαιώματα που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. 
Είμαστε αντίθετοι στις απολύσεις μέσω της λεγόμενης  αξιολόγησης, εργασία με αξιοπρεπή μισθό 
για όλους ανεξαρτήτως των εργασιακών σχέσεων. Καμία αμοιβή, καμία κατοχύρωση 
συνταξιοδοτικών σε Δημάρχους, Αντιδημάρχους και Προέδρους Δημοτικών συμβουλίων και 
Τοπικών Συμβούλων. Κατάργηση του φόρου ζύθου, του φόρου μεταβίβασης της α’ κατοικίας. 
Του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων στις μικρές επιχειρήσεις. Κατάργηση του φόρου στο 
δικαίωμα βοσκής σε μικρούς και μεσαίους κτηνοτρόφους. Κατάργηση του Τ.Α.Π. και ταυτόχρονα 
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φορολόγησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Αύξηση του τέλους διαφήμισης. Να προβλεφθεί 
δαπάνη τουλάχιστον 150 χιλ. για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού στα αιγοπρόβατα. 
Τέλος δαπάνη για την κατασκευή μνημείου των εκτελεσθέντων μελών της εθνικής αντίστασης 
από τα στρατεύματα κατοχής στην περιοχή της Μονεμβασίας κατά τον Ιούλιο-Αύγουστο του 
1944. Υπάρχει σχετική απόφαση του προηγούμενου συμβουλίου 9-4-2012.  Η Λ.Σ καταψηφίζει 
τον προϋπολογισμό. 

κ. Δήμαρχος: Πολύ σύντομα, δε θα κάνω πολλές παρατηρήσεις. Απλώς ο Δήμος δεν είναι 
ανώνυμη εταιρεία, δεν έχει καμία σχέση, μην τα μπερδεύετε. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα, 
άρα δε μπορεί να μιλάμε για ανώνυμες εταιρείες. Ποιος πληρώνει τον Προϋπολογισμό; 
Προφανώς όλοι. Ποιος ωφελείται; Πάλι όλοι ωφελούνται. Και εναπόκειται σε μας να κάνουμε 
σωστή διαχείριση αυτών που εισπράττουμε για να ωφελούνται όλοι οι δημότες. Είναι βασικό. 
Σχολική στέγη. Τώρα να ψέξετε το Δήμο Μονεμβασίας γιατί δεν κάνει έργα στη σχολική στέγη 
είναι ελαφρώς οξύμωρο, δε στέκει, γιατί έχουμε κάνει αρκετά και κάνουμε κι άλλα και έχουμε 
μελετήσει κι άλλα. Πυροπροστασία δεν είναι γιατί είναι Εργασία στο Τεχνικό Πρόγραμμα. 
Αντιπλημμυρικά έργα, εντάξει όπου χρειάζονται τα έχουμε καλύψει ήδη, σε αρκετές περιπτώσεις 
θα πρέπει να γίνει κάτι πολύ –πολύ έκτακτο φαινόμενο για να πούμε ότι δεν καλύπτεται, άρα δεν 
είναι κάποια αντιπλημμυρικά που έχουν κριθεί ότι είναι απαραίτητα και δεν τα χρηματοδοτούμε. 
Για το Βοήθεια στο Σπίτι θα σας απαντήσει δυο πράγματα ο κ. Πετράκης, στους Παιδικούς που 
είπατε κάτι θα σας απαντήσει η κυρία Αλειφέρη. Εντάξει τώρα για τα άλλα έχουμε όχι απλώς 
διαφορά φιλοσοφίας, αυτά είναι πράγματα που έχουμε πει πολλές φορές, εσείς τα ζητάτε, καλά 
κάνετε και τα ζητάτε, πρακτικά όμως δε λέτε ποιος θα πληρώσει. Δε μπορούμε να πούμε ότι θα 
πληρώσει το κεφάλαιο, όμως δεν είναι αυτή τη στιγμή. Αυτό που θέλω να σας πω όπως και 
στους συμβούλους είναι ότι εμείς έχουμε ορκιστεί να κάνουμε ορισμένα πράγματα και απ’ αυτά 
απορρέουν και κάποια καθήκοντα που έχουμε και αυτά τα καθήκοντα είναι να μπορούμε να 
κρατάμε το Δήμο υγιή, να εισπράττουμε αυτά που πρέπει να εισπράξουμε, διότι σε διαφορετική 
περίπτωση υπάρχουν ευθύνες πολύ μεγάλες. Και δε λέω εγώ τις ποινικές, έρχονται σε κάποια 
στιγμή και σου καταλογίζουν ποσά, σου καταλογίζουν κάποια ποσά τόσο μεγάλα που κινδυνεύεις 
όχι εσύ μόνο, κινδυνεύουν και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου και για να αποσύρεις ή να 
αποσείσεις ή να αναιρέσεις αυτούς τους καταλογισμούς, επειδή τα φώτα του Δ.Σ έχουν κλείσει 
τότε και έχουν μείνει μόνοι τους οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, έχουν τραβήξει πάρα πολλά και κάποιοι 
από αυτούς είναι παρόντες και σήμερα εδώ για το τι έχουν τραβήξει. Λοιπόν, είναι καθήκον του 
Δήμου κάποια απ’ αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να τα κάνει να τα κάνει και καλά. Επίσης 
είναι καθήκον όλων να κρίνουν εάν αυτά τα οποία διαθέτει τα διαθέτει μετά με το σωστό τρόπο 
ή με τον τρόπο ο οποίος είναι δίκαιος. Εκεί είναι ένα κομμάτι το οποίο πράγματι είναι μαχητό και 
πρέπει να γίνει. Ό, τι αφορά όμως τις εισπράξεις των εσόδων έχουμε μία τεράστια δυσκολία να 
πούμε ότι δεν τα κάνουμε αυτά και τα αφήνουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα κάνουμε. Και 
όπως είμαστε υποχρεωμένοι μετά να είναι ανταποδοτικά τα οφέλη και να διαχειριστούμε κατά 
τον καλύτερο τρόπο αυτά τα οποία έχουμε εισπράξει. Αυτά έτσι εν τάχη. Τα άλλα υπάρχουν 
απόψεις, είναι απόψεις της συγκεκριμένης πολιτικής παράταξης, σε άλλα μπορούμε να 
συμφωνήσουμε σε άλλα δε μπορούμε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι πέρα απ’ όλα τ’ άλλα εμείς είμαστε 
ένα Συμβούλιο το οποίο έχει ψηφιστεί, έχει ορκιστεί, έχει ευθύνες οι οποίες είναι πολλαπλής 
φύσεως. Και μην ξεχνάτε αυτό που σας είπα, ελπίζω ποτέ σα Συμβούλιο να μη χρειαστεί να μας 
καταλογίσουν κάποια ποσά. Ελπίζω να μη γίνει αυτό και γι’ αυτό πρέπει να ‘μαστε πάρα πολύ 
προσεκτικοί και να δρούμε μέσα στη νομιμότητα, διότι σας είπα ότι είναι φοβερά άδικο να σου 
καταλογίσουν κάποια τεράστια ποσά και να μη μπορείς εσύ να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο και να 
τραβιέσαι στα δικαστήρια για πολλά χρόνια. Αυτό είναι ένα κομμάτι, σας το ‘χω πει κι άλλες 
φορές, κάποιοι που έχουν ζήσει αυτή την ατμόσφαιρα την ξέρουν πολύ καλά και σας είπα ότι 
είναι και εδώ μέσα, είναι ένα κομμάτι που αυτό να μην το ζήσουμε. Γι’ αυτό πρέπει να κάνουμε 
αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε εμείς σα Συμβούλιο. Και το δεύτερο κομμάτι, επαναλαμβάνω 
και κλείνω, εκεί πρέπει να δεχτούμε οποιαδήποτε κριτική, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, 
οποιαδήποτε πρόταση για την καλύτερη μετά λειτουργία του Δήμου. Εκεί οφείλουμε και να 
κάνουμε την αυτοκριτική μας και να ‘μαστε αυστηροί και να ‘χουμε ανοιχτά αυτιά και να ακούμε 
όλες τις προτάσεις. 

κ. Βουνελάκης: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι σήμερα 
καλούμαστε να ψηφίσουμε τον Προϋπολογισμό του 2015. Ο Προϋπολογισμός από μόνος του 
είναι ένα ιδιαίτερο και δύσκολο εργαλείο, είναι ένα δυναμικό εργαλείο το οποίο σε ορισμένα 
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κομμάτια του προσαρμόζεται στα δεδομένα τα οποία κάθε φορά βγαίνουν στην πορεία, αλλά 
ειδικότερα αυτή την περίοδο -κατ’ εμέ- είναι και ήταν ακόμα πιο δύσκολο να συνταχθεί λόγω των 
δεδομένων τα οποία υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Και για να γίνω περισσότερο σαφής, 
ήταν δύσκολο διότι πρώτον η οικονομική κρίση η οποία υπάρχει τα τελευταία χρόνια στην 
ελληνική κοινωνία έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τόσο επιχειρήσεις όσο και νοικοκυριά. 
Δεύτερον, ακούστηκε και νωρίτερα και απ’ τον κ. Δήμαρχο και απ’ τον κ. Χριστάκο ότι τα 
ανταποδοτικά τέλη μειώνονται αλλά και υπάρχει και δυσκολία είσπραξης αυτών των οφειλών, 
παρότι είμαστε σε διαδικασία ρύθμισης. Τρίτον, τα κονδύλια από τους ΚΑΠ έχουν και αυτά 
μειωθεί και τέταρτον, διανύουμε –μην το ξεχνάμε- μία περίοδο νεκρή όσον αφορά την 
απορρόφηση κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράμματα διότι πλέον δεν υπάρχουνε, είμαστε στο 
μεταίχμιο ανάμεσα στο παλιό και στο νέο ΕΣΠΑ, οπότε δικαίως αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται 
ιδιαίτερα νεκρή όσον αφορά την απορρόφηση αυτών των κονδυλίων. Πιστεύω λοιπόν ότι ο 
Δήμος Μονεμβασίας αξιοποιώντας αυτές τις παραμέτρους συνέταξε έναν Προϋπολογισμό που –
κατ’ εμέ που δεν είμαι οικονομολόγος βέβαια- είναι απόλυτα ρεαλιστικός και έχει εστιάσει την 
προσοχή του στα Έξοδα, στην είσπραξη των Εσόδων αλλά και στον ορθολογισμό των Εξόδων, 
των Δαπανών. Μελετώντας πολύ γρήγορα τον Προϋπολογισμό μπορώ να σταθώ σε ορισμένα 
σημεία του. Το πρώτο είναι, όπως προείπα, ότι είναι ισοσκελισμένος και ρεαλιστικός, το δεύτερο 
είναι ότι τα οικονομικά του Δήμου, έτσι όπως τουλάχιστον εγώ είδα, όχι μόνο εξυγιάνθηκαν και 
βελτιώθηκαν, αλλά κοιτώντας συγκεκριμένα στον ΚΑ 5 βλέπω να μεταφέρεται, όπως είπε και ο κ. 
Ανούσης νωρίτερα, ένα χρηματικό υπόλοιπο 5.500.000€ περίπου. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι πολύ 
απλά υπάρχει ένα δίχτυ ασφαλείας στο Δήμο, το οποίο δίχτυ ασφαλείας δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά συνέχεια της διαχείρισης, είναι αποτέλεσμα της σωστής και ορθής διαχείρισης του Δήμου 
Μονεμβασίας. Τρίτον, οι υποχρεώσεις που έχει ο Δήμος Μονεμβασίας, όπως μπόρεσα να δω στο 
σκέλος των Εξόδων, είναι ελάχιστες, είναι διαχειρίσιμες. Αυτό σημαίνει ότι παρ’ όλη τη μείωση 
των Εσόδων που υπήρχανε και τα οποία τα έχει επιβαρυνθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση από τις 
κρατικές επιχορηγήσεις, παρά ταύτα ο Δήμος Μονεμβασίας παραδίδει στην αρχή του νέου έτους 
ένα καθαρό κομμάτι όσον αφορά τα Έξοδά του. Και τέταρτον, ο Προϋπολογισμός δείχνει ότι 
υπάρχει μία συνέχιση του έργου, όπως προανέφερα και στο Τεχνικό Πρόγραμμα, το οποίο 
ξεκίνησε απ’ το 2011 και το οποίο αναμφισβήτητα, δε μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, είναι 
και σημαντικό και μεγάλο κυρία Αναγνωστοπούλου, ιδίως όσον αφορά εντάξεις και υλοποιήσεις 
έργων μέσω ΕΣΠΑ. Όχι μόνο σχολικά κτίρια εντάχθηκαν, όπως είπε και ο Δήμαρχος, αλλά και 
πολλά άλλα έργα οποία λειτουργούν αναπτυξιακά στο Δήμο Μονεμβασίας. Εάν λοιπόν μπορούσε 
κανείς να μελετήσει τους επιμέρους ΚΑ θα έλεγε συνοπτικά ότι η Δημοτική Αρχή θέλει, πρώτον, 
ένα Δήμο καθαρό με σωστή διαχείριση απορριμμάτων και σωστή διαχείριση ανακυκλώσιμων 
υλικών, θέλει ένα Δήμο ευαίσθητο, με προστασία των αδύναμων κοινωνικών τάξεων, πραγματικά 
στέκεται στις κοινωνικές τάξεις ο Δήμος. Με προσφορά εργασίας σε όσο περισσότερους 
συμπολίτες μπορούμε. Τρίτον, θέλει ένα Δήμο τουριστικό, επενδύουμε σε έργα πολιτισμού, 
επενδύουμε σε διαφήμιση, επενδύουμε σε έργα τα οποία προωθούν την ιστορία μας, 
γνωστοποιούμε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Και τέταρτον, θέλει ένα Δήμο ζωντανό, 
επενδύουμε στο αθλητικό κομμάτι του Δήμου, στον αθλητικό τομέα του Δήμου, επενδύουμε σε 
πολιτιστικές και λοιπές δράσεις. Τέλος θα ήθελα να επισημάνω ότι ένας μελλοντικός στόχος, 
παρότι βέβαια αυτό δεν είναι εύκολο, εξαρτάται απ’ την κεντρική διοίκηση, θα ήταν η οικονομική 
αυτοτέλεια του Δήμου. Εάν αυτό μπορούσε να γίνει μελλοντικά θα ήταν μια κατεύθυνση στην 
οποία θα έπρεπε να εστιάσει κάθε Δήμος, να αξιοποιήσει όλες τις πηγές εσόδων που υπάρχουν 
ούτως ώστε να έχει οφέλη τόσο αυτός όσο και η τοπική κοινωνία. Βέβαια αυτό είναι άμεσα 
εξαρτώμενο από την κεντρική διοίκηση. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι για τα επόμενα 5 
χρόνια θα πρέπει ο καθένας από εμάς, απ’ την πλευρά του και απ’ τη δική του οπτική γωνία να 
αγωνιστεί προκειμένου να είναι τα χρόνια αυτά όχι μόνο δημιουργικά αλλά και χρήσιμα. Και όπως 
είπε και ο κ. Δήμαρχος, το οφείλουμε αυτό σε όλους τους πολίτες αυτού του Δήμου, οι οποίοι 
μας εμπιστεύτηκαν τη διοίκηση και για τους οποίους στις δύσκολες αυτές οικονομικές συνθήκες ο 
Δήμος αποτελεί το τελευταίο θεσμικό όργανο της πολιτείας στο οποίο μπορούν να προσβλέπουν 
και να ελπίζουν. Ευχαριστώ. 

κα. Αλειφέρη: Καλησπέρα κι από μένα. Για τον Προϋπολογισμό θα συμφωνήσω με τον κ. 
Βουνελάκη, με την τοποθέτησή του. Είναι ένας ρεαλιστικός, ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός 
που μελετά όλες τις αρμοδιότητες που ο Νομοθέτης δίνει στο Δήμο και φροντίζει για την 
ανάπτυξη πραγμάτων και ειδικά σ’ αυτή την κρίσιμη συγκυρία που περνάμε και θεωρώ ότι πρέπει 
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να ’μαστε και αρκετά υπερήφανοι που μπορούμε να καταθέτουμε σήμερα έναν τέτοιο 
Προϋπολογισμό, λαμβανομένης υπόψη αυτής της κρίσιμης συγκυρίας που περνάει η χώρα μας. 
Όσον αφορά την τοποθέτηση της κυρίας Αναγνωστοπούλου, ο κ. Δήμαρχος έδωσε απαντήσεις, 
εγώ θα αναφερθώ στο κομμάτι που με αφορά και είναι το Νομικό Πρόσωπο και θα ‘θελα να 
ενημερώσω και την κυρία Αναγνωστοπούλου αλλά και όλο το Σώμα ότι στο Δήμο μας, όπως είναι 
γνωστό, λειτουργούν τρεις παιδικοί σταθμοί, φοιτούν περίπου 100 παιδιά, έχουν ικανοποιηθεί 
όλες οι αιτήσεις για φοίτηση παιδιών, δεν πληρώνει κανένας γονέας τροφεία με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου και παρέχουμε από πέρσι, τροφή και στον παιδικό σταθμό των Βοιών. 
Τα δε κτίρια έχουν εξοπλιστεί και δεν είναι υπερβολή, όσοι τα ‘χετε δει θα συμφωνήσετε μαζί 
μου και καλό είναι να τα επισκεφθείτε και οι υπόλοιποι, οι περισσότεροι που τα επισκέπτονται 
λένε ότι αφορούν ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Φροντίζουμε όσο περισσότερο γίνεται και 
μέχρι τώρα καταφέρνουμε να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες των παιδιών. Ευχαριστώ. 

κ. Πρόεδρος: Εγώ θα πρόσθετα σ’ αυτά που είπε ο κ. Δήμαρχος όσον αφορά αυτό που 
ακούγεται, τη μη υποχρεωτική είσπραξη των οφειλομένων ανταποδοτικών τελών. Δεν επισύρει 
μόνο ποινικές ευθύνες, με πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μπορεί να 
καταλογιστούν στον Δήμαρχο, στο Δ.Σ τα ποσά εκείνα για τα οποία δε φρόντισε να τα εισπράξει, 
με όποια διαδικασία προβλέπεται, ακόμη και με κατασχέσεις. Βέβαια δεν έχουμε φτάσει σ’ αυτό 
το σημείο αλλά το να λέμε αφήστε τα δεν πειράζει, ας μην πληρώνει ο κόσμος είναι μια 
κουβέντα. Και επειδή ανεφέρθη ο κ. Δήμαρχος μερικοί που έχουν ταλαιπωρηθεί στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο, ο κ. Ανούσης και εγώ είμαστε δέκα χρόνια, φτάσαμε μέχρι την ολομέλεια του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Τα δε έξοδα, απ’ την τσέπη 
μας, υπάλληλος εγώ τότε, υπάλληλος ο κ. Ανούσης. Δεν είναι δηλαδή δε βαριέσαι, άφησέ το. 
Έχουν αλλάξει τα πράγματα, δυστυχώς και πέρα απ’ τις ποινικές ευθύνες που μπορεί να επισύρει 
μια τέτοια παράλειψη είναι και οι οικονομικές, με μία απλή πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου μπορεί να γίνει ο καταλογισμός και μετά μπαίνεις στο δρόμο και τρέχα να βρεις την 
άκρη. 

κα. Αναγνωστοπούλου: Θέλω να πω ότι οι δημότες φορολογούνται μία φορά απ’ την 
κεντρική κυβέρνηση και έρχονται να φορολογηθούν για δεύτερη φορά και για τα ίδια πράγματα 
σχεδόν. Προηγουμένως είπε ο κ. Χριστάκος για το ΤΑΠ, εννοούμε ένα τέλος το οποίο αφορά την 
ιδιοκτησία, το σπίτι και ότι δεν υπάρχουν τετραγωνικά. Άρα μπαίνει ο Δήμος ανάλογα με τα 
τετραγωνικά να φορολογήσει και αυτό το κομμάτι περισσότερο απ’ ότι το φορολογεί. Μα δεν 
πληρώνει ΕΝΦΙΑ; Και στο κάτω- κάτω τα χρήματα όλα μέσα απ’ τους φόρους δεν ξαναγυρνάνε 
στον ίδιο τον πολίτη. Προσφέρει αλλά δε δίνει. Εσείς γιατί δε διεκδικείτε τα παρακρατηθέντα 
λεφτά τα οποία δικαιούται ο Δήμος και έρχεστε για δεύτερη φορά να φορολογήσετε τους 
κατοίκους; 

κ. Δήμαρχος: Αυτό που είπε ο κ. Χριστάκος είναι αυτό που ενέχει μια μεγάλη αδικία. 
Αφορά σε καθαριότητα- φωτισμό κι είναι κάποιοι οι οποίοι δεν πληρώνουν καθόλου και είναι 
κάποιοι οι οποίοι πληρώνουν, έχουν καταγράψει πολύ λίγα τετραγωνικά σε σχέση μ’ αυτά που 
έχουν. Αυτά τα ποσά είναι ανταποδοτικά και γυρίζουν στον πολίτη, σε σχέση μ’ αυτά που σας 
είπα, τις υπηρεσίες αυτές, καθαριότητα, φωτισμό και την καθαριότητα σε σχέση με την 
ανακύκλωση. Όσον αφορά για τα παρακρατηθέντα, τα παρακρατηθέντα πριν από αρκετά χρόνια 
ήταν πολύ περισσότερα. Όταν το ελληνικό κράτος βρέθηκε σε μια στιγμή επίπλαστης ίσως 
ευμάρειας είχε καλύψει τους δήμους σε κάποια απ’ τα παρακρατηθέντα και είχαμε δώσει τότε 
μεγάλο αγώνα για να δοθούν αυτά τα παρακρατηθέντα. Όλοι, οι δήμαρχοι, η ΚΕΔΕ κτλ, κτλ με 
παραστάσεις, πορείες, ό, τι μπορεί να φανταστείτε, δεν τα παρακολουθούσατε τότε. Τώρα, στην 
κατάσταση που είναι το κράτος είναι πολύ πιο δύσκολο να διεκδικήσεις τα παρακρατηθέντα, 
αφού αυτή τη στιγμή σου μειώνει κι αυτά που σου δίνει, που δικαιούσαι εκ του νόμου. Και σ’ 
αυτό συμφωνώ μαζί σας, αυτό θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο λάθος, δεν είναι οι δήμοι η πηγή 
που θα γίνουν κι άλλες περικοπές, διότι οι δήμοι είναι αυτοί που δίνουν στο δημότη, το ‘χουμε 
πει πολλές φορές, είναι το τελευταίο οχυρό. Είναι αυτοί που τον εξυπηρετούν, του λύνουν τις 
περισσότερες των υποθέσεων, έχει άμεση πρόσβαση, συνεπώς είναι το τελευταίο κομμάτι στο 
οποίο θα ‘πρεπε να γίνουν κάποιες περικοπές, για να καλύψει όποιο δημοσιονομικό κενό. Άρα σ’ 
αυτό συμφωνούμε. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο αυτή τη στιγμή είναι εφικτό να πας να του πεις 
δώσε μου αυτά που μου χρωστάς και μου ‘χες κρατήσει πριν 10 χρόνια. Υπάρχει σ’ αυτό μία 
δυσκολία. Πρόεδρε υπάρχει κάτι άλλο; Γιατί ήθελα δυο πράγματα να πω πριν κλείσουμε. Πριν 
την ψηφοφορία ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω το Γιάννη τον Ανούση για τη συνεργασία 
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που είχαμε. Ανέλαβε τη διεύθυνση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην πρώτη εφαρμογή του 
Καλλικράτη, διαρθρώθηκε και στελεχώθηκε μ’ ένα καλό τρόπο και παρήγε ένα απ’ τα καλύτερα 
αποτελέσματα. Παρακολούθησε ενδελεχώς όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και του ελληνικού 
κράτους, μας προστάτευσε και λειτούργησε θετικά σε όλες τις περιπτώσεις και η αίτηση η οποία 
έχει κάνει για σύνταξη είναι μία απώλεια για το Δήμο. Ξέρω ότι έχει και ένα σοβαρό προσωπικό 
πρόβλημα, του εύχομαι το καλύτερο και του εύχομαι και το καλύτερο στη ζωή του. Γι’ αυτό ως 
Δήμαρχος θέλω να τον ευχαριστήσω για την προσφορά που έκανε στο Δήμο ειδικά τα χρόνια τα 
τελευταία που είμαι εγώ Δήμαρχος και ένα χειροκρότημα νομίζω του αξίζει. Τώρα εμείς που 
μένουμε έχουμε καθήκον να καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο το κενό που θα μείνει και να 
λειτουργήσουμε πάλι με τον καλύτερο τρόπο επ’ ωφελεία των δημοτών. 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω αναφερθέντα και είδε:  
- την 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 αντικαταστάθηκε και 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 υπ’ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.& 
Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες 
- την απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011 
- την ΚΥΑ 29530/25.07.2014 (ΦΕΚ 2059/29.07.2014 τεύχος Β’) με την οποία παρέχονται οδηγίες 
για τη σύνταξη του προϋπολογισμού  
- την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.53/οικ.45226/20.11.2014 Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 
2015 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων. 
- Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, όπως ψηφίστηκε με την αριθ. 320/2014 Α.Δ.Σ.   
- Την υπ’ αριθ. 2/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το 
προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ στην Οικονομική Επιτροπή. 
- Το σχέδιο του προϋπολογισμού όπως καταρτίστηκε με την αριθ. 309/2014 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής  
- Το σχέδιο του ΟΠΔ όπως καταρτίστηκε με την αριθ. 323/2014 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής.  

κ. Πρόεδρος: Ως εισάγεται το θέμα μετά από την διεξοδικότατη διαλογική συζήτηση τίθεται 
σε ψηφοφορία. Συμφωνούμε; Κατά πλειοψηφία μειοψηφούσης της κυρίας Αναγνωστοπούλου. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
      Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2015, όπως 
εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο κείμενο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης και συνοπτικά έχει ως εξής: 
 

    Ε Σ Ο Δ Α    
Τακτικά       7.079.792,80  
Έκτακτα      26.649.487,51   
Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται πρώτη 
φορά 

   662.760,00  

Έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ    990.000,00 
Υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2.174.028,33 
Χρηματικό υπόλοιπο 5.500.000,00 
                Σύνολο εσόδων        
43.056.068,64 

 

 
Ε Ξ Ο Δ Α 

 

Έξοδα                 42.756.068,64  
Αποθεματικό           300.000,00  
                Σύνολο εξόδων   43.056.068,64 
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Β. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα να υποβληθούν στην  
Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο.  

Γ. Ο προϋπολογισμός να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις κατά νόμο διατυπώσεις.  
 
Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου. 

 
  Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  329/2014. 
     
         Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας          Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Χαραμή – Νατιώτη 
Αλεξάνδρα 

 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Τσαφατίνου Κατερίνα  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Δρίβας Θεόδωρος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Λεκάκης Δημήτριος 
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Χριστάκος Σταύρος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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