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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ 26εο ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ  

ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

 

 Σην Ψπρηθό ζήκεξα ηελ 20ε ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Τξίηε θαη 

ώξα 10:00, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 27155/16-12-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Η.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010 ζε όια ηα κέιε θαη δεκνζηεύζεθε ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ 

 

 Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

 

1. Ξπξηδάθε Παληειή, σο Πξόεδξν 

2. Χαλαθνύια Αζαλάζην, απώλ, αλαπιεξνύκελνο από ηνλ θ. Γάην Γεώξγην Αιθηβηάδε 

3. Λάβδα Διέλε, 

4. Τηηίθα Βαθηξηδή, 

5. Γνπλδνπιάθε Διέλε, 

6. Μαδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν, απώλ, αλαπιεξνύκελνο από ηελ θ. Κνκλελνύ – 

Κνύκπα Άλλα, 

7. Χαξνθόπν Παληειή, σο κέιε 

 

 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα 

ιάβεη απνθάζεηο επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Η.Γ. θαη Δ.Η.Γ. 

 

 Σηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ Μνύηζηνο Γεώξγηνο. 

 

 Ο Πξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε λόκηκε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην θαησηέξσ ζέκα: 

 

ΘΔΚΑ 1ν Ζ.Γ. 

Πύληαμε ζε ζρέδην πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012. 

 

 Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Πξόεδξνο είπε: 

 

 Σύκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Ν.3852/10 (Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο) , ε Δθηειεζηηθή 
Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππ όςηλ ηηο πξνηάζεηο ησλ Γηεπζύλζεσλ ηνπ Γήκνπ , θαζώο θαη ηε 

δηαηύπσζε γλώκεο επί ησλ πξνηάζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο 
Γηαβνύιεπζεο , επεμεξγάζηεθε ηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηα 

ππέβαιε ζε πξνζρέδην ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

 Σύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 (Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο), ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ζπληάζζεη ην ζρέδην ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ηνπ Γήκνπ θαη 



ην ππνβάιιεη , αηηηνινγώληαο θάζε εγγξαθή ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απόθαζεο. 

 Σηνλ πξνϋπνινγηζκό εγγξάθνληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα νη ππνρξεσηηθέο δαπάλεο , νη 
νπνίεο θαζνξίδνληαη κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 

(Ν.3463/2006). 
 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ύςνπο ησλ εζόδσλ θαη ησλ εμόδσλ , ειήθζεζαλ ππ όςηλ ηα 

δηαρεηξηζηηθά απνηειέζκαηα κέρξη 14.11.2011 θαη εηδηθόηεξα γηα κελ ηα έζνδα ηα πνζά πνπ 

βεβαηώζεθαλ, γηα δε ηα έμνδα ηα πνζά πνπ έρνπλ εληαιζεί. 
 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ύςνπο ησλ εζόδσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ εμόδσλ ηεο 

ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ απηά ππνινγίζηεθαλ ζύκθσλα κε ηελ 
ππ’αξηζκ.58/16-3-2011 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ , βάζεη ησλ θαζνξηζζέλησλ 

ζπληειεζηώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ γηα ηηο νηθίεο θαη ηα θαηαζηήκαηα θαζώο θαη ηελ 

εθηίκεζε ησλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ. 
 Η εθηίκεζε ησλ εζόδσλ από θόξνπο , εηζθνξέο , δηθαηώκαηα , ηέιε θιπ έγηλε κε βάζε 

ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ , ρσξίο λα γίλεηαη ππεξεθηίκεζε ή ππνεθηίκεζε 
ηεο απόδνζεο απηώλ. 

 Σηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ έρεη ζπκπεξηιεθζεί όιν ην Τερληθό Πξόγξακκα πνπ 
ςεθίζηεθε από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην θαζώο θαη ηα έμνδα πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα θάζε κηα 

ππεξεζία ρσξηζηά. 

 Τν ρξεκαηηθό ππόινηπν πξνζδηνξίζηεθε κε βάζε ηηο πξνβιεπόκελεο εηζπξάμεηο θαη 
πιεξσκέο κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζεο , ην δε απνζεκαηηθό λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 1,5% 

ησλ ηαθηηθώλ εζόδσλ. 
 Δπίζεο, πξνβιέθζεθαλ νη νθεηιέο παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ θαζώο θαη νη ινηπέο 

απνδόζεηο ζε ηξίηνπο (Γεκόζην, αζθαιηζηηθά ηακεία θιπ) ησλ παξαθξαηεζέλησλ θόξσλ θαη 

εηζθνξώλ. 
 Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή , ζπλέηαμε ζε ζρέδην ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ ώζηε ηα 

έζνδα λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηνπνηνύκελα θαη από ηελ άιιε πιεπξά θαηαβιήζεθε 
πξνζπάζεηα ζπκπίεζεο θαη έληαμεο ησλ δαπαλώλ ζηηο πεξηζζόηεξν επείγνπζεο αλάγθεο 

πξνζπαζώληαο λα πξνβιέςεη κε ζρεηηθή αθξίβεηα ην όιν ζθέινο ησλ εμόδσλ. 
 

 Ο πξνϋπνινγηζκόο δηαηξείηαη ζε δύν κέξε : Τν κέξνο I , πνπ πεξηιακβάλεη ηα έζνδα θαη 

ην κέξνο II , πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ απνζεκαηηθνύ . 
 

Α. Τα έζνδα δηαθξίλνληαη ζε : 
- Ταθηηθά έζνδα  

- Έθηαθηα έζνδα 

- Έζνδα παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ (Π.Ο.Δ) πνπ βεβαηώλνληαη γηα πξώηε θνξά  
- Δηζπξάμεηο δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ από Π.Ο.Δ (παξειζόληα νηθνλνκηθά έηε ) 

- Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη Τξίησλ θαη επηζηξνθέο ρξεκάησλ 
- Χξεκαηηθό ππόινηπν πξνεγνύκελεο ρξήζεο  

 

Β. Οη δαπάλεο δηαθξίλνληαη ζε : 
- Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο ρξήζεο  

- Δπελδύζεηο  
- Πιεξσκέο Π.Ο.Δ (ινηπέο απνδόζεηο) 

- Απνζεκαηηθό  
 Ο Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2012 αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ  

38.185.650,00 € θαη είλαη ηζνζθειηζκέλνο σο πξνο ηα έζνδα θαη ηα έμνδα . Απμεκέλνο δε 

θαηά 2.157.068,00 € , ζε ζρέζε κε ην 2011 . 
 Tα ηαθηηθά έζνδα αλέξρνληαη ζε 17.989.000,00 € , είλαη κεησκέλα θαηά 3.361.700,00 € 

ζε ζρέζε κε ην 2011 θαη απνηεινύλ ην 47% ησλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 
 Τα έθηαθηα έζνδα αλέξρνληαη ζε 8.296.750,00 € είλαη απμεκέλα θαηά 2.457.828.00 € 

ζε ζρέζε κε ην 2011 θαη απνηεινύλ ην 22% ησλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 

 Τα έζνδα παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ (Π.Ο.Δ) πνπ βεβαηώλνληαη γηα πξώηε θνξά , 
αλέξρνληαη ζε 415.000,00 € , κεησκέλα θαηά 358.800,00 € ζε ζρέζε κε ην 2011 θαη 

απνηεινύλ ην 1% ησλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ . 
 Οη εηζπξάμεηο δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ από Π.Ο.Δ (παξειζόληα νηθνλνκηθά έηε) 

αλέξρνληαη ζε 782.400,00 € , κεησκέλα θαηά 396.870,00 € επξώ ζε ζρέζε κε ην 2011 θαη 
απνηεινύλ ην 2% ησλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ . 



- Οη εηζπξάμεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θαη επηζηξνθέο ρξεκάησλ αλέξρνληαη ζε 

3.202.500,00 € απμεκέλα θαηά 71.000,00 € , ζε ζρέζε κε ην 2011 θαη απνηεινύλ ην 

8% ησλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ . Η θαηεγνξία απηή ζηελ νπζία δελ 
απνηειεί έζνδν ηνπ Γήκνπ , αιιά είλαη πνζά ηα νπνία εηζπξάηηεη ν Γήκνο θαη 

απνδίδνληαη ζ απηνύο . 
- Τν ρξεκαηηθό ππόινηπν πξνεγνύκελεο ρξήζεο αλέξρεηαη ζε 7.500.000,00 € θαη  

αλαιύεηαη : 

Α) Χξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα : 6.855.000,00 € από ηα νπνία πνζό 
1.430.000,00 € γηα ηελ θάιπςε ππνρξεώζεσλ παξειζόλησλ εηώλ θαη 5.425.000,00 € γηα 

θάιπςε έξγσλ ηνπ Π.Γ.Δ , πηζηώζεηο πξννξηδόκελεο γηα δεκόζηεο επελδύζεηο .   
Β) Χξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα έζνδα : 645.000,00 €, από ηα νπνία πνζό 

370.000,00€ γηα ηελ θάιπςε ππνρξεώζεσλ παξειζόληα εηώλ θαη 275.000,00 € γηα θάιπςε 

έξγσλ ηνπ Π.Γ.Δ. , ή πηζηώζεηο πξννξηδόκελεο γηα δεκόζηεο επελδύζεηο. 
Τα έμνδα ηνπ Γήκνπ αλέξρνληαη ζε 38.185.650,00 € νη νπνίεο αλαιύνληαη : 

Α) Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο ρξήζεο νπνίεο αλέξρνληαη ζε 19.297.400,00 € , κεησκέλεο θαηά 
2.010.340,00 € ζε ζρέζε κε ην 2011 θαη απνηεινύλ, ην 50% ησλ ζπλνιηθώλ εμόδσλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ. 
Β) Δπελδύζεηο αλέξρνληαη ζε 12.913.647,00 € , απμεκέλα θαηά 6.017.934,00 € ζε ζρέζε κε ην 

2011 θαη απνηεινύλ ην 34% ησλ ζπλνιηθώλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

Γ) Πιεξσκέο ππνρξεώζεσλ παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ (Π.Ο.Δ.) αλέξρνληαη  ζε 
1.800.000,00 επξώλ κεησκέλεο θαηά 1.170.120,00 επξώ θαη απνηεινύλ ην 5% ησλ ζπλνιηθώλ 

εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 
Γ) Λνηπέο απνδόζεηο ζε 3.550.500,00 επξώ θαη απνηεινύλ ην 9% ησλ ζπλνιηθώλ εμόδσλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ.  

 

 Παξαθαιώ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

  Η Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππόςε: 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

2. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 παξ. 1 εδ. θαη 266 ησλ παξ. 1-8 ηνπ Ν. 3852/2010, 

3. Τελ ππ’ αξηζκ 71 /2011 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εηζεγήζεθε 

ην πξνζρέδην ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ θαη ην εηήζην Πξόγξακκα Γξάζεο,  

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

 

Καηαξηίδεη ην ζρέδην ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο-Ψπρηθνύ γηα ην 

νηθνλνκηθό έηνο 2012, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζην πνζό  ησλ 38.465.650,00 επξώ ηζνζθειηζκέλνο 

σο πξνο ηα έζνδα θαη έμνδα θαη ηα ππνβάιεη ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην, αξκόδην θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 266 παξ. 4 ηνπ Ν. 3852/2010 γηα ηε ςήθηζή ηνπ θαη ν νπνίνο απνηειεί 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

 

 Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ.θ. Χαξνθόπνο Παληειήο θαη Γάηνο Γεώξγηνο – Αιθηβηάδεο 

απέρνπλ. 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 226/2011 

 

  

 

 

 

 

 

 



Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ ιήμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο. 

  

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΑ ΚΔΙΖ 
  

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ Γάηνο Γεώξγηνο - Αιθηβηάδεο 
 Ιάβδα Διέλε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα Βαθηξηδή Ρηηίθα 

Από ην πξαθηηθό ηεο 26εο Σπλεδξίαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 

2011. 
Ψπρηθό, 21-12-2011 

Γνπλδνπιάθε Διέλε 
Θνκλελνύ – Θνύκπα Άλλα 

Σαξνθόπνο Ξαληειήο 

  

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ  
  

  
  

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ  
 


