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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 17ης/2017 ειδικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ικαρίας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Θέμα: Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
του Δήμου Ικαρίας, έτους 2018
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 199/2017
Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας, σήμερα 15 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα
20:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δήμου Ικαρίας ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:8492/10-111-2017 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ κ. Ειρ. Μαυρογεώργη, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α' 87/7-62010).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Στέλιου Σταμούλου, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών
παραβρέθηκαν παρόντα 14 μέλη, απόντα 7 μέλη και ονομαστικά οι:
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Μαυρογεώργη Ειρήνη Πρόεδρος Δ.Σ
Λαρδά-Καρίμαλη Βασιλεία Αντ/ρχος
Κόχυλας Σωτήριος
»»
Λαρδάς Νικόλαoς
»»
Κουντούπης Στέλιος
»»
Μουρσελάς Ευάγγελος
Καζάλας Χριστόδουλος
Τσαντές Στέφανος
Καρούτσος Φανούρης
Τέσκος Σπύρος
Ρούσσος Ηλίας
Καλογερής Γεώργιος
Σταμούλης Κωνσταντίνος
Γαγλίας Ηλίας

ΑΠΟΝΤΕΣ
1
2
3
4
5
6
7

Σταυρινάδης Χριστόδουλος
Ξηρού Χριστίνα
Καλαμπόγιας Νικόλαος
Μάζαρης Μιχάλης
Καρούτσος Ανδρέας
Μπινίκου Μαρία
Καλαμάρας Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης: ο αντιπρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Κηρύκου κ. Απ.
Δημόπουλος και ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Μαγγανίτη κ. Καρναβάς Ευάγγελος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Πολίτης Αργύρης, υπάλληλος του Δήμου Ικαρίας, για
την τήρηση των πρακτικών.
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Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
έδωσε το λόγο στoν Δήμαρχο κ. Στυλιανό Σταμούλο, ο οποίος είπε:
«Κυρίες & κύριοι συνάδελφοι αρχικά θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν σε ποιο γενικό πλαίσιο
εντάσσεται ο προϋπολογισμός του Δήμου
Η περικοπή κρατικών πόρων προς τους Δήμους (πόρων που προέρχονται από τη φορολογία του
λαού) διανθίστηκε τα προηγούμενα χρόνια από την προπαγάνδα περί «οικονομικής εξυγίανσης των
ΟΤΑ» και της αναγκαιότητας δημοσιονομικών μέτρων για την «σωτηρία της χώρας».! Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα η περικοπή πόρων για του Δήμους το διάστημα 2009-2016 να είναι πάνω από 60% των
ΚΑΠ και να διαμορφώνεται η σχέση χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό περίπου στο
30% και από τους «ίδιους πόρους» στο 70%. Η βίαιη προσαρμογή των δήμων στο «ανταγωνιστικό
περιβάλλον» εκφράστηκε όχι μόνο με την δραστική μείωση πόρων, αλλά και με την κατάργηση των
κενών οργανικών θέσεων, με την συγχώνευση και κατάργηση δομών και νομικών προσώπων.
Το έμψυχο δυναμικό είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες, γεγονός που δυσκολεύει περισσότερο την
δυνατότητα του δήμου να παρεμβαίνει άμεσα στην αποκατάσταση των προβλημάτων που
παρουσιάζονται.
Η Τοπική Διοίκηση γενικά και ο Δήμος μας, στερούνται για μια ακόμα χρονιά τους εντελώς
απαραίτητους πόρους για να καλυφθούν στοιχειωδώς οι συσσωρευμένες ανάγκες για νέα σύγχρονα
σχολεία, παιδικούς σταθμούς, για αποκατάσταση των γεμάτων από λακκούβες οδοστρωμάτων, για
διανοίξεις νέων δρόμων, για αξιοπρεπείς χώρους άθλησης, πολιτισμού, για ολοκλήρωση του
αποχετευτικού δικτύου για αντιπλημμυρική, αντισεισμική προστασία κ.λπ. Χαρακτηριστικά η κρατική
επιχορήγηση (Στην οποία βασίζονται σε μεγάλο μέρος τα έσοδα μας), για μια ακόμα χρονιά βαίνει
διαρκώς μειούμενη κατά 10% αυτό σε συνδυασμό με την μη καταβολή το 2017 μέρους των
παρακρατηθέντων πόρων που δημιουργηθήκαν από το 2010 και μετά, αποτυπώνουν για τον Δήμο
Ικαρίας την εξής κατάσταση τα κονδύλια που θα μας παρασχεθούν από την Κυβέρνηση για έργα και
παρέμβασης είναι της τάξης των 507.270ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή πληρώνουμε για παράδειγμα μόνο
για την ικανοποίηση των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν την πυρκαγιά του 1993 αποζημιώσεις
που μέχρι στιγμής φτάνουν τις 300.000.
Το σύνολο των πόρων που δεν αποδόθηκαν στους Δήμους και Περιφέρειες μόνο τελευταία τριετία
(2015-2017) αγγίζουν τα 6 δισ. ευρώ, τα οποία κατευθύνθηκαν στις μεγάλες επιχειρήσεις και στους
«δανειστές» και όχι προς όφελος των λαϊκών αναγκών.
Οι πόροι αυτοί είναι χρήματα που έχει ήδη πληρώσει ο λαός από την άμεση και έμμεση φορολογία και
υποχρεούται τα Κράτος, να τα επιστρέψει μέσω υπηρεσιών και έργων. Επομένως αυτά τα χρήματα τα

χρωστά το κράτος και πρέπει να αποδοθούν άμεσα και διαχρονικά από την εφαρμογή του
«Καλλικράτη». Προκύπτει επομένως νέο ζήτημα παρακρατηθέντων πόρων που έχει ήδη πληρώσει ο
λαός. Συγκεκριμένα για τον Προϋπολογισμό του Δήμου: Από το 2009 μέχρι σήμερα οι ΚΑΠ για τις
λειτουργικές ανάγκες έχουν μειωθεί κατά 62% (2009: 2.433.129,00€ – 2017: 1.347.242 €).
Η ΣΑΤΑ το 2009 ήταν 1.979.730€, και φέτος καλούμαστε να προγραμματίσουμε με 425.370 €
(αντιστοιχούν 50 ευρώ ανά κάτοικο).
Είδαμε την συνεχιζόμενη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης ανά έτος, ας δούμε τώρα την
ραγδαία αύξηση των λεγόμενων ιδίων εσόδων (που αφορούν τέλη , φόρους, ανταπόδοση κλπ). Από τα
στοιχεία του ενοποιημένου προϋπολογισμού της τοπικής διοίκησης προκύπτει ότι για το 2017 τα έσοδα
από ιδίους πόρους υπολογίζονταν να φτάσουν στα 2.317Eκ € ενώ για το 2016 προβλέπονταν 2.041Εκ
€ και ξεπέρασαν τα 2.274 Εκ € από τη φοροληστεία του λαού για την τοπική διοίκηση. Αυτήν την
πραγματικότητα υπηρέτησαν και υπηρετούν οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ.

Μέσα σ' αυτό το εχθρικό πολιτικοοικονομικό τοπίο για την τοπική διοίκηση, συντάσσεται ο
προϋπολογισμός του Δήμου μας για το 2018.
Ένας πραγματικά φιλολαϊκός προϋπολογισμός που δεν μετατρέπει τις ανάγκες μας σε εμπόρευμα,
προϋποθέτει έναν άλλον δρόμο ανάπτυξης για τον οποίο αγωνιζόμαστε.
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Στον αντίποδα αυτών των πολιτικών που εφαρμόζονται, δουλεύουμε με γνώμονα την εξυπηρέτηση
των οξυμένων λαϊκών αναγκών, εξαντλούμε όποια περιθώρια υπάρχουν και ανοίγουμε δρόμους για
να πάρει ανάσα η λαϊκή οικογένεια. Κάνουμε πράξη την προεκλογική μας δέσμευση να είμαστε λαϊκή
αντιπολίτευση ενάντια στην ασκούμενη αντιλαϊκή πολιτική του κεφαλαίου-ΕΕ και των αστικών κομμάτων
που την υπηρετούν.

Η Δημοτική Αρχή βρέθηκε σταθερά στο πλευρό των εργαζόμενων, στήριξε την πάλη για
τα δίκαια αιτήματα τους.

Στηρίξαμε τις κινητοποιήσεις των σχολικών καθαριστριών για μόνιμη και σταθερή εργασία, τον
αγώνα των εργαζομένων στα λεγόμενα «κοινωφελή προγράμματα», για μόνιμη σταθερή δουλειά και
πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

Πήραμε μέτρα προστασίας της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.

Στηρίξαμε τις κινητοποιήσεις ενάντια στην κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών.

Καλύψαμε, χωρίς κρατική χρηματοδότηση από «ίδια έσοδα» το 10% της μείωσης των
αποδοχών που επέφερε το 2016 η κυβερνητική μείωση στις σχολικές καθαρίστριες.

Αυξήσαμε το μειωμένο ωράριο των σχολικών καθαριστριών ΙΔΑΧ σε πλήρες ωράριο, με
πόρους του Δήμου, διότι η κυβέρνηση δεν χρηματοδοτεί τη διαφορά της μισθοδοσίας για το
πλήρες ωράριο εργασίας τους.

Προχωρήσαμε σε παράταση των συμβάσεων ΙΔΟΧ στις υπηρεσίες καθαρότητας μέχρι
31/12/2017 σε σύνολο 18 εργαζόμενων.

Από τον Σεπτέμβριο του 2016 λειτουργεί παιδικός σταθμός και στην βόρεια πλευρά του
νησιού, στην Δ.Ε Ραχών σε δημοτικό κτήριο ανακαινισμένο.

Διεκδικούμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώματα και την βελτίωση των παροχών στους δημότες μας.

Διεκδικούμε μονιμοποίηση όλων των εργαζόμενων με συμβάσεις ΙΔΟΧ μέσω προγραμμάτων ,
ανταποδοτικών υπηρεσιών, με ελαστικές σχέσεις εργασίας όπως είναι οι σχολικές καθαρίστριες, οι
εργαζόμενοι στο «Βοήθεια Στο Σπίτι», με χρηματοδότηση όλων των υπηρεσιών και λειτουργιών του
Δήμου από τον κρατικό Προϋπολογισμό.

Συμβάλαμε με διακριτό τρόπο στις κινητοποιήσεις για την Υγεία στα νησιά μας.

Κυρίες & κύριοι συνάδελφοι, σε εφαρμογή του «αριστερού» μνημονίου, η ΚΥΑ των Υπουργείων

Εσωτερικών και Οικονομικών με τις οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών για το έτος 2018
κάνει σαφή την πρόθεση της κυβέρνησης για τη συνέχιση των περικοπών και του περιορισμού των
δαπανών γενικότερα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι δήμοι καλούνται για μία ακόμη φορά να προχωρήσουν στην

ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα
χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, προκειμένου να καταρτίσουν ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς
προϋπολογισμούς. Δηλαδή, επιδείνωση της υπολειτουργίας υπηρεσιών που τις έχουν ανάγκη τα λαϊκά
στρώματα, επιδείνωση της μερικής απασχόλησης, της αύξησης της φορολόγησης, των ιδιωτικοποιήσεων
των υπηρεσιών, ως ο μόνος και ενδεδειγμένος τρόπος εξεύρεσης χρημάτων! Μάλιστα, η ΚΥΑ
αναφέρει ενδεικτικά μια σειρά δαπανών που θα πρέπει οι δήμοι να περιορίσουν, όπως:

Δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού. Έχοντας, φυσικά, πλήρη επίγνωση ότι
η υπερωριακή απασχόληση σήμερα υπάρχει όχι ως έκτακτη ανάγκη, αλλά γιατί λείπει το απαραίτητο και
αναγκαίο προσωπικό, ύστερα μάλιστα και από την απόφαση περί αναστολής των προσλήψεων.

Προαιρετικές δαπάνες, και μάλιστα όχι μόνο αυτές των αθλητικών και πολιτιστικών
συλλόγων, αλλά και σε ό,τι σχετίζεται με την Κοινωνική Πολιτική και την βοήθεια των Δήμων στα πιο
ευαίσθητα και ευάλωτα στρώματα.

Επιπλέον, με βάση την ΚΥΑ τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη θα πρέπει να
προσδιορίζονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας, σε συνδυασμό όμως με το ύψος των
εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους. Αν δεν καλύπτονται, τότε θα πρέπει να
επιφέρεται αύξηση στον καθορισμό ύψους των τελών.
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Ως διέξοδο, στην έλλειψη χρηματοδότησης, η κυβέρνηση, προτρέπει τους δήμους, που δεν
μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, «να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό
σκοπό τη χρηματοδότηση των χρεών τους». Πρακτικά η κυβέρνηση προτρέπει τους Δήμους, που
βρίσκονται στο κόκκινο, να προχωρήσουν σε δανειακές συμβάσεις, που θα επιβαρύνουν παραπέρα τους
δημότες, καθώς για να ανταποκριθούν οι δήμοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε νέα φοροεπιδρομή,
συρρίκνωση ή ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, ακόμα και ξεπούλημα της δημοτικής περιουσίας. Με λίγα
λόγια, επιβεβαιώνεται η συνέχιση της πολιτικής του δραστικού περιορισμού της χρηματοδότησης
από τον κρατικό προϋπολογισμό και κατά συνέπεια οι δήμοι καλούνται να περιορίσουν το όποιο
κοινωνικό έργο παρέχουν και να εξυπηρετούν ακόμα λιγότερους.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος μας καλείται να συντάξει, και εμείς σαν Συμβούλιο να ψηφίσουμε
τον Προϋπολογισμό του Δήμου για το 2018. Έγινε προσπάθεια ενημέρωσης όλων των παρατάξεων
για αυτή την κατάσταση πριν φτάσουμε στην σημερινή συνεδρίαση.
Έγινε προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι παρατηρήσεις των παρατάξεων της μειοψηφίας στον
περσυνό προϋπολογισμό (π.χ λειτουργία του παιδικού σταθμού Ραχών –δράσεις στήριξης όσων έχουν

δραματική ανάγκη – αποσπάσαμε χρηματοδότηση για Κέντρο κοινότητας και κοινωνικό παντοπωλείο,
φιλοξενία μεταναστών –υπάρχει σχετικός κωδικός για την έναρξη εργασιών στο κτήριο του
γηροκομείου) , βεβαία υπάρχουν και προτάσεις που δεν εξαρτάται η υλοποίηση τους μόνο από τις δίκες
μας προθέσεις (κατάρτιση προϋπολογισμού σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι σύμφωνα με
τις μνημονιακές επιταγές).
Καταθέτουμε, λοιπόν, σήμερα έναν προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μπορεί πρώτα και κύρια ο
Δήμος να λειτουργήσει. Φυσικά, ο προϋπολογισμός δεν είναι ένα απλό λογιστικό φύλλο, όπου
καταγράφονται έσοδα και έξοδα. Αποτελεί σε έναν βαθμό έκφραση μιας πολιτικής και λέμε σε έναν
βαθμό για τους εξής λόγους:

Γιατί αποδεικνύεται καθημερινά ότι σήμερα ο «αυτοδιοικητικός» χαρακτήρας των Δήμων

δεν υφίσταται. Η ακύρωση της απαλλαγής των δημοτικών τελών σε μια σειρά δήμους από την
αποκεντρωμένη διοίκηση, ή οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που υπόκεινται οι Δήμοι είναι ατράνταχτα
παραδείγματα.

Γιατί στον προϋπολογισμό, ο οποίος πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες του
Υπουργείου Εσωτερικών και ελέγχεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αντικειμενικά δεν
επιτρέπεται να εκφραστεί στο 100% η πολιτική μας πρόταση. Αγωνιζόμαστε π.χ για την κατάργηση
κάθε είδους φορολογίας. Παρ΄ όλα αυτά μας υποχρεώνουν να έχουμε ανταποδοτικά τέλη. Η διατήρησή
τους, όμως, σε πολύ χαμηλά επίπεδα αποτελεί για εμάς μια πράξη ανακούφισης για τον λαό.
Σε ότι αφορά τα ανταποδοτικά τέλη του Δήμου Ικαρίας ειδικότερα να τονιστούμε ότι δεν καλύπτουν
το πραγματικό κόστος των υπηρεσιών, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.
Επίσης σχετικά με τα τέλη αυτά πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να ρυθμιστούν έτσι ώστε οι
δημότες να πληρώνουν αναλογικότερα τέλη. Το προτείναμε τα προηγούμενα χρόνια, και από το 2016
καταβάλλεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα.
Σχετικά με το τέλος καθαριότητας και φωτισμού ενημερώσαμε όλους τους δημότες για την
κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, τόσο για την μείωση της χρηματοδότησης όσο και για τους πόρους
που συγκεντρώνει ο δήμος από τα δημοτικά τέλη. Η ενημέρωση έγινε και με ατομικές επιστολές που
έφτασαν σε όλα νοικοκυριά της Ικαρίας αλλά και μέσα από ενημερωτικές συνελεύσεις. Η πρόταση που
διατυπώσαμε λαμβάνει υποψιν την συνθετότητα της κατάστασης που πρέπει να διαχειριστούμε, και
βοηθάει να αμβλυνθούν οι οικονομικές αποκλίσεις αυτού του υπαρκτού προβλήματος. Λαμβάνει υπ
οψη την ανισόμετρη παροχή υπηρεσιών του δήμου στους οικισμούς του δήμου. Αλλά και το γεγονός τις
μη πραγματικής αποτύπωσης που υπάρχει στην φορολογική βάση του δήμου, ως προς την ορθή
αποτύπωση των τ.μ των κτισμάτων. Την οποία αφού δεν υπήρχε σημαντική ανταπόκριση από τους
δημότες στην οικιοθελή διόρθωση (Από 9.000 επιστολές έγιναν περίπου 100 διορθώσεις)
διορθώνουμε με διασταύρωση στοιχειών των ακινήτων που έχει στην διάθεση το Υπ. Οικονομικών,
έτσι ώστε το νέο έτος να μας βρει με νέα βάση υπολογισμού του τέλους καθαριότητας.
Έτσι ώστε να αμβλύνουμε τις αποκλίσεις ανάμεσα στις Δ.Ε, να αποφύγουμε την ανάγκη αύξησης
των τελών στην οποία μας οδηγούν τα δεδομένα οικονομικά μεγέθη, να μειώσουμε παράλληλα το

4

ΑΔΑ: Ω9Ν7ΩΕ4-74Ι

έλλειμμα που παρουσιάζουν τα έσοδα των ανταποδοτικών υπηρεσιών του δήμου Ικαρίας. Αυξάνοντας
με αυτό τον τρόπο την δυνατότητα να βελτιώσουμε αυτές τις υπηρεσίες, να ασκήσουμε διαφορετική
πολιτική από την σημερινή, καθιερώνοντας ευνοϊκότερη τιμολογιακή πολιτική για τους
ασθενέστερους οικονομικά δημότες. Αυξάνοντας ταυτόχρονα τα χρήματα που θα μπορούν να
διατεθούν για μικρά έργα και παρεμβάσεις, χρήματα που σήμερα διαθέτουμε για να καλύψουμε το
έλλειμμα των ανταποδοτικών υπηρεσιών.
Σε ότι αφορά την οφειλή στην ΔΕΗ σας ενημερώνουμε ότι η τελευταία εκκαθάριση που έχουμε
διαθέσιμη (του 2016) δείχνει ότι το ισοζύγιο εισπράξεων – οφειλών έναντι των υποχρεώσεων στην
ΔΕΗ, είναι αρνητικό για τον Δήμο κατά 56.244€ από 122.000€ το αντίστοιχο διάστημα πέρσι και
220.538€ που παραλάβαμε (9/2014) από την προηγούμενη διοίκηση. Από αυτή την τάση μείωσης της
οφειλής προκύπτει ότι η εκκαθάριση του 2017 θα δείξει ακόμα μικρότερο αρνητικό ισοζύγιο.
Αυτό είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας περιστολής των δαπανών (Κάνουμε μια προσπάθεια να

περιορίσουμε την «μαύρη τρύπα» στους λογαριασμούς που πληρώνει ο δήμος προσδιορίζοντας ποιες
παροχές κρατάμε, ποιες διακόπτουμε και ποιες μεταβιβάζουμε στους συλλόγους που κάνουν χρήση των
παροχών), και του διακανονισμού των οφειλών μας, στον όποιο προχωρήσαμε έτσι ώστε και να μην
αυξάνεται το χρέος αλλά και να αποφύγουμε την διακοπή παροχών του Δήμου.
Ωστόσο αυτές οι ενέργειες αμβλύνουν μεν την κατάσταση των οφειλών, αλλά δεν
αντιμετωπίζουν όμως το πρόβλημα ουσιαστικά.
Σχετικά με το ζήτημα των τελών ύδρευσης- αποχέτευσης εγκρίθηκε ο ενιαίος κανονισμός
ύδρευσης - αποχέτευσης έτσι ώστε να εκδίδονται ταυτόχρονα λογαριασμοί σε κάθε Δ.Ε και να
αμβληθούν οι διαφορές στην εισροή των εσόδων του δήμου. Συνεχίζουμε την προσπάθεια είσπραξης
των οφειλόμενων που προσεγγίζουν το 45% των βεβαιωθέντων καταλόγων (έχουν ενεργοποιηθεί

φραγές έκδοσης φορολογικής ενημερότητας σε οφειλέτες άνω των 400€, βρίσκεται σε εξέλιξη
διαδικασία διακανονισμού οφειλών).

Πέρα από την προσπάθεια που γίνεται στον νέο ενιαίο κανονισμό, η επόμενη στόχευση που έχουμε
είναι μέσα από το ΕΣΠΑ να αποκτήσουμε νέες υποδομές ύδρευσης και βιολογικούς καθαρισμούς, που
σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο που θα καλύπτει αν όχι το σύνολο του
νησιού σίγουρα τα δυο τρίτα του πληθυσμού του νησιού.
Σε αυτή την κατεύθυνση
επικαιροποιούνται οι μελέτες που υπάρχουν για αυτές τις παρεμβάσεις και σε συνεργασία με την
περιφέρεια βορείου Αιγαίου θα επιδιωχθεί η ένταξη τους στο ΕΣΠΑ.
Σχετικά με τις πάσης φύσεως οφειλές προς τον δήμο Ικαρίας πέρα από όσα αναφερθήκαν
παραπάνω σχετικά με αυτές από τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης, επιδιώκουμε την είσπραξη των
καθυστερούμενων με τον εξής τρόπο, ξεχωρίζουμε με κοινωνικοταξικά κριτήρια οφειλές και
οφειλέτες. Οριοθετούμε αυτές που θέλουμε να εξελιχτούν άμεσα ( π.χ οφειλές από επιχειρήσεις,
κατάληψη πεζοδρόμιων, ενοίκια σε κτήρια και υποδομές του δήμου, κλπ ) και αυτές που προσπαθούμε
να καθυστερήσουν (π.χ άποροι,)

Κυρίες & κύριοι συνάδελφοι, το χρόνο που πέρασε δουλέψαμε με γνώμονα την εξυπηρέτηση των
λαϊκών αναγκών. Πήραμε πρωτοβουλίες, διεκδικήσαμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εξαντλούμε τα
περιθώρια που υπήρχαν για να πάρει ανάσες η λαϊκή οικογένεια. Κάνουμε πράξη την προεκλογική μας
δέσμευση να είμαστε λαϊκή αντιπολίτευση ενάντια στην ασκούμενη αντιλαϊκή πολιτική κεφαλαίου, ΕΕ
και των κομμάτων που την υπηρετούν.
Για το 2018 θα κινηθούμε στην ίδια κατεύθυνση με τις ίδιες προτεραιότητες, οφείλουμε όμως να
επισημάνουμε στον Ικαριακό λαό, ότι με βάση την συνεχιζόμενη αντιλαϊκή πολιτική, που υπηρετεί
τις ανάγκες της ανάκαμψης της καπιταλιστικής οικονομίας, θα πολλαπλασιαστούν οι δυσκολίες.
Αντίστοιχα θα μειωθούν οι δυνατότητες που σήμερα αξιοποιούμε ώστε να παίρνουμε μέτρα για την
ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών.
Προτεραιότητα μας είναι η αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών του δήμου έτσι ώστε
αντιμετωπίζονται στοιχειωδώς οι ανάγκες της καθημερινότητας σε όλες της Δ.Ε.
Η προμήθεια των αναγκαίων υλικών για την ύδρευση και των ηλεκτροφωτισμό. Η βελτίωση της
κατάστασης εκατοντάδων χιλιομέτρων του οδικού δικτυού του νησιού, οι ανάγκες για διανοίξεις δρόμων,
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για αποκατάσταση των «βομβαρδισμένων» δημοτικών οδοστρωμάτων, για διάστρωση των αγροτικών
οδών.

Κυρίες & κύριοι συνάδελφοι

Για εμάς η αντίδραση δεν βρίσκεται μόνο και κυρίως, στις γραφειοκρατικές διαδικασίες και στους
τοίχους του Δημαρχείου. Η σύγκρουση για εμάς βρίσκεται στο να συνεχίζουμε να βάζουμε εμπόδια στην
άσκηση της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης, διεκδικώντας μαζί με το εργατικό - λαϊκό κίνημα, λύσεις
στα εκρηκτικά λαϊκά προβλήματα. Προσπαθώντας παράλληλα να αποσπάσουμε από την Κυβέρνηση,
την Ε.Ε. πόρους όχι για έργα που συμβάλουν στην «Επιχειρηματικότητα» αλλά για έργα που καλύπτουν
ζωτικές λαϊκές ανάγκες.
Η προσπάθεια διεκδίκησης πόρων πέρα από τους διαθέσιμους του προϋπολογισμού, έχει
αποδώσει μέχρι σήμερα 1.057.000 για διάφορα έργα αναγκαίων υποδομών (π.χ 115.000 για λιμενικές

υποδομές- 662.000 για αθλητικές υποδομές- 180.000 για το κέντρο κοινότητας, κλπ-100.000 για
υποδομές ύδρευσης ).
Αν συνυπολογίσουμε την δυνατότητα παρεμβάσεων του Δήμου από την διαθέσιμη ΣΑΤΑ(425.370€)

τότε το γεγονός της εξασφάλισης μιας επιπλέον χρηματοδότησης διπλάσιας της ετησίας ενίσχυσης, που
θα «πέσουν» στο νησί. Πιστεύω ότι αναδεικνύει σε ένα βαθμό, και την αξία της διεκδίκησης, αλλά
και το γεγονός της διαφορετικής αντίληψης που υπερασπίζεται η σημερινή διοίκηση του δήμου
Ικαρίας. . Επίσης η διεκδίκηση πόρων από το ΕΣΠΑ εκτός από αυτά που μέχρι σήμερα έχουν
δρομολογηθεί (13 εκατομμύρια για έργα διαχείρισης απορριμμάτων – 12 εκατ. από τις ΟΧΕ- κλπ)
συνεχίζεται στοχεύοντας να αμβλύνει αυτή την κατάσταση σε μεγάλο βαθμό. Ενώ σε ένα βαθμό η
προσπάθεια αυτή αρχίζει να αποδίδει καρπούς όπως η εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ
4.290.000€, για την επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Αγ. Κηρύκου, και την Μελέτη γενικού σχεδίου
ύδρευσης Ικαρίας 123.885€, κλπ
Παράλληλα υποστηρίζουμε την άμεση αντίδραση όλων των εκλεγμένων της χώρας με τοπικές
κινητοποιήσεις που δεν πρέπει να μένουν μέσα στα κτίρια των Δημαρχείων, και κλιμάκωση των
κινητοποιήσεων, με το πλαίσιο πάλης που προτείνουμε εδώ και χρόνια.
Όμως κινητοποιήσεις για ανατροπή αυτής της πολιτικής, όχι για να υπάρχει αυτή η πολιτική και
να είμαστε εμείς οι διαχειριστές της εξαθλίωσης του λαού, γιατί αυτοί οι αγώνες όχι μόνο δεν
φέρνουν αποτέλεσμα, αλλά αποτελούν κυματοθραύστη του κινήματος..
Διεκδικούμε λοιπόν ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες, επείγοντα μέτρα που ανακουφίζουν τις λαϊκές
οικογένειες και τα θέτουμε ως αιτήματα πάλης:

Δραστική αύξηση των κρατικών δαπανών από τον Προϋπολογισμό για κοινωνική πολιτική, για

ενίσχυση της λαϊκής οικογένειας, για τη λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών σε απορρίμματα,
αθλητικές υποδομές, πολιτισμό.

Πλήρη επιστροφή των παρακρατηθέντων πόρων.
 Καμιά μεταφορά αρμοδιοτήτων που πρέπει να είναι στην ευθύνη του κεντρικού κράτους για την
ανάπτυξη - λειτουργία στην Τοπική Διοίκηση, γιατί αυτό σημαίνει τελικά μεταφορά του κόστους στις
πλάτες του λαού.
 Αποκλειστικά Δημόσιο Δωρεάν Συστήμα στους βασικούς Κοινωνικούς Τομείς της υγείαςΠρόνοιας και Παιδείας με πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος.

Μόνιμη σταθερή εργασία, προσλήψεις προσωπικού για τις διευρυμένες ανάγκες που προκύπτουν.
Κατάργηση της απαγόρευσης των προσλήψεων.
 Καμιά απόλυση, μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, για σύγχρονες
κτιριακές κοινωνικές εγκαταστάσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των προνοιακών, αθλητικών και
πολιτιστικών αναγκών. Έργα αντισεισμικής θωράκισης, αντιπλημμυρικής – αντιπυρικής προστασίας.
 Επιπρόσθετα μέτρα για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές.
 Να ανατραπεί το νομοθετικό πλαίσιο που καθιστά τους Δήμους και τις Περιφέρειες πεδίο
επιχειρηματικής δραστηριότητας και φοροεισπρακτικού μηχανισμού.
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Για όλα αυτά και επειδή για μας ο προϋπολογισμός δεν είναι μόνο λογιστική κατάσταση και περιγραφή
έργων αλλά ο καθρέφτης της πολιτικής που εφαρμόζεται σε όλο το οικοδόμημα από την κεντρική εξουσία
μέχρι και το Δήμο μας, σας καλούμε να εγκρίνεται το σχέδιο του προϋπολογισμού που έχει να
αντιμετωπίσει όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα. Και ως ελάχιστη κίνηση διαμαρτυρίας απέναντι σε
όλα όσα αντιμετωπίζει ο δήμος Ικαρίας σας καλούμε να εγκρίνεται το σχέδιο ψηφίσματος που σας
κοινοποιήθηκε, στο οποίο καταγγέλλεται η εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης στον
χώρο των Ο.Τ.Α.»

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
Με αφορμή τη συζήτηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, το Δ.Σ του Δήμου
Ικαρίας έχοντας υπ’ όψιν:

Α) Την οικονομική καχεξία που διέπει την Τ.Α και κατ’ επέκταση και το Δήμο Ικαρίας, γεγονός
που οφείλεται στην απαράδεκτη τακτική που ακολουθούν οι ελληνικές κυβερνήσεις στο τρόπο
χρηματοδότησης της Τ.Α. Οι οποίες συστηματικά παρακρατούν πόρους που εισπράττουν στο όνομα
της Τ.Α παρά τα όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία και το ελληνικό σύνταγμα.
Β) Ότι ο Δήμος Ικαρίας από τους Κ.Α.Π αναμένεται να εισπράξει για τα λειτουργικά του έξοδα
ποσό υποδεέστερο των λειτουργικών αναγκών του.
Γ) Το εξαιρετικά ανεπαρκές ποσό της ΣΑΤΑ που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει τις
σύγχρονες ανάγκες των δημοτών μας.
Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του και καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη αυτή απαράδεκτη κατά
γενική ομολογία πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝ.ΕΛΛ, διεκδικώντας :

Δραστική αύξηση των κρατικών δαπανών από τον Προϋπολογισμό για κοινωνική πολιτική,

για ενίσχυση της λαϊκής οικογένειας, για τη λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών σε
απορρίμματα, αθλητικές υποδομές, πολιτισμό.

Πλήρη επιστροφή των παρακρατηθέντων πόρων.
 Καμιά μεταφορά αρμοδιοτήτων που πρέπει να είναι στην ευθύνη του κεντρικού κράτους για
την ανάπτυξη - λειτουργία στην Τοπική Διοίκηση, γιατί αυτό σημαίνει τελικά μεταφορά του
κόστους στις πλάτες του λαού.
 Αποκλειστικά Δημόσιο Δωρεάν Συστήμα στους βασικούς Κοινωνικούς Τομείς της υγείαςΠρόνοιας και Παιδείας με πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος.

Μόνιμη σταθερή εργασία, προσλήψεις προσωπικού για τις διευρυμένες ανάγκες που
προκύπτουν. Κατάργηση της απαγόρευσης των προσλήψεων.
 Καμιά απόλυση, μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, για
σύγχρονες κτιριακές κοινωνικές εγκαταστάσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των προνοιακών,
αθλητικών και πολιτιστικών αναγκών. Έργα αντισεισμικής θωράκισης, αντιπλημμυρικής – αντιπυρικής
προστασίας.

Επιπρόσθετα μέτρα για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές.
 Να ανατραπεί το νομοθετικό πλαίσιο που καθιστά τους Δήμους και τις Περιφέρειες πεδίο
επιχειρηματικής δραστηριότητας και φοροεισπρακτικού μηχανισμού.
Το δημοτικό συμβούλιο Ικαρίας τέλος απευθύνει έκκληση στα όργανα της Τ.Α που συμμετέχει

(ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου – ΚΕΔΕ) για ουσιαστική διεκδίκηση των οφειλομένων αλλά και των αναγκαίων
πόρων για εύρυθμη λειτουργία των από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ακολούθησαν τοποθετήσεις δημοτικών συμβούλων.
Σημειώνεται ότι στην αρχή της συνεδρίασης προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ν.
Καλαμάρας και κατέθεσε εκ μέρους της Πανικαριακής Ενότητας Αλλαγής το παρακάτω
κείμενο και αποχώρησε:
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ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
Λίγα λόγια για το
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 2018

Η κατάθεση προς ψήφιση του προϋπολογισμού ενός Δήμου είναι η σημαντικότερη πράξη και για το λόγο αυτό ο
νομοθέτης προέβλεψε ο προϋπολογισμός να συζητείται και να ψηφίζεται σε ξεχωριστή συνεδρίαση.
Δυστυχώς όμως στο Δήμο Ικαρίας εφαρμόζεται άλλη τακτική.
Ο Προϋπολογισμός, πριν φτάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, «περνάει» από την Οικονομική Επιτροπή. Τη
σημαντικότερη επιτροπή του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή του Δήμου μας επέλεξε να συζητήσει μόνη της και στις
δύο συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής το σχέδιο του Προϋπολογισμού αφού γνωρίζει ότι οι δύο
σύμβουλοι της παράταξης μας που συμμετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή είναι εκπαιδευτικοί και επομένως η
συνεδρίαση της όφειλε να είναι σε ώρες μετά την λήξη του ωραρίου του σχολείου όπως το είχαμε άλλωστε
ζητήσει, καθώς ο ένας σύμβουλος της παράταξης μας εργάζεται και στο ολοήμερο Δημοτικό σχολείο και ο άλλος
εργάζεται στο Επάλ Ευδήλου.
Και έχουμε, την ίδια ημέρα τη συζήτηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα μαζί με άλλα 16 θέματα στο Δημοτικό
Συμβούλιο εγγεγραμμένα στην πρόσκληση και άλλα 3 εκτός ημερησίας που κατέφθαναν στα email μας ακόμα και
1 ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Προφανώς και υποβαθμίζεται η σημαντική σημασία της συζήτησης που
με τη συμμετοχή των δημοτικών και τοπικών συμβουλίων διαμορφώνεται και ψηφίζεται το Τεχνικό Πρόγραμμα
που ενσωματώνεται στο σχέδιο του Προϋπολογισμού. Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι η Δημοτική αρχή δεν
ζήτησε τη γνώμη των τοπικών συμβουλίων ως προς τη σύνταξη του Τεχνικού προγράμματος.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ και το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Και ο νέος αυτός προϋπολογισμός είναι ένας ακόμα προϋπολογισμός λιτότητας, που συντάχθηκε από τις
υπηρεσίες του Δήμου Ικαρίας καθ’ υπαγόρευση του Οικονομικού Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ και είναι
απόλυτα προσαρμοσμένος στον κρατικό προϋπολογισμό, στα προαπαιτούμενα των μνημονίων και των
κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με μεγάλη έκπληξη ακούσαμε στη προηγούμενη συνεδρίαση ότι το
σχέδιο που συντάχθηκε από το Δήμο Ικαρίας είχε μόνο μικρές παρατηρήσεις από το Παρατηρητήριο.
Μήπως ξεχάσατε κύριοι της πλειοψηφίας του Δήμου Ικαρίας ότι αυτή η πολιτική είναι βαθύτατα αντιλαϊκή, με
στόχευση να «σπρώξει » τους Δήμους στην ανταποδοτική φορολογία, την αύξηση των « ιδίων εσόδων», στις
ιδιωτικοποιήσεις τομέων και δράσεων και το ξεπούλημα περιουσιακών τους στοιχείων;
Δεν αντιλαμβάνεστε Κύριοι Συνάδελφοι της πλειοψηφίας ότι η οικονομική πίεση που ασκείται από την
Κεντρική εξουσία στους Δήμους έχει στόχο να αυξήσει τους φόρους ανταποδοτικότητας και να δοθούν
περισσότεροι τομείς και δράσεις του Δήμου στον ιδιωτικό τομέα.
Ο Προϋπολογισμός του Δήμου δεν είναι μόνο νούμερα, δεν πρέπει απλά να είναι ισοσκελισμένος αλλά να
δίνει λύση σε μικρά και μεγάλα προβλήματα, να αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης , να εξασφαλίζει την ομαλή
λειτουργία του Δήμου και των υπηρεσιών του γεγονός που δυστυχώς δεν διαπιστώνουμε στο σχέδιο του Π/Υ
του Δήμου Ικαρίας.
Το σχέδιο του Προϋπολογισμού που έχουμε στα χέρια μας είναι μη ρεαλιστικό διότι τα έργα που αναφέρονται
έχουν ξανά προϋπολογιστεί και πέρσι και πρόπερσι χωρίς να υλοποιηθούν .
Ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό πρόγραμμα που έχουμε στα χέρια μας είναι ομολογία αποτυχίας και
απραξίας.
Για όλα τα παραπάνω μικρά και μεγάλα έργα που αναφέρονται και φέτος και δεν εκτελούνται δεν υπάρχει η
δικαιολογία της οικονομικής κρίσης και της υποχρηματοδότησης άλλωστε το αποδεικνύει η ύπαρξη του ποσού
των 2.120.353,20ευρώ στη λήξη της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου
Ικαρίας .
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Υπάρχει η έλλειψη ικανότητας, οργάνωσης και προγραμματισμού και ευθύνη για τα παραπάνω έχει η
σημερινή διοίκηση του Δήμου Ικαρίας.
Βλέπουμε λοιπόν ένα Τεχνικό Πρόγραμμα που σίγουρα δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα της
καθημερινότητας, σίγουρα δεν βελτιώνει την ποιότητα της ζωής μας, σίγουρα δεν ασχολείται με το περιβάλλον
και σίγουρα δεν βοηθά στην ανάπτυξη του τόπου μας.
Κι εμείς, ως αντιπολίτευση, είμαστε δημότες, θέλουμε το καλύτερο για τον τόπο μας, αλλά πιστεύουμε ότι οι
στόχοι δεν επιτυγχάνονται και δεν θα επιτευχθούν με την σημερινή δημοτική αρχή.
Η Δημοτική αρχή του Δήμου Ικαρίας αφού επέλεξε να συντάξει μόνη της το τεχνικό πρόγραμμα και τον
προϋπολογισμό του Δήμου ας συνεχίσει μόνη της και την ψήφιση και υλοποίηση τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
- την περίπτωση 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 υπ’ αριθ. 2/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
- Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου
- την ΚΥΑ 25595/26.07.2017 (Φ.Ε.Κ. 2658/28-7-2017 τ.Β΄) με την οποία παρέχονται
οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού
- Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1113/24.10.2017 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (άρθρου 4 Ν.4111/2013) με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου
Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του Σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2018 του ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ»
- Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Ικαρίας του έτους 2018, όπως συντάχθηκε με
την αριθ. 137/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΜΩΝΩΕ4-04Β)
Με ψήφους δώδεκα (12) υπέρ, μία (1) κατά και μία (1) “παρών”
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ικαρίας και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης
έτους 2018, όπως εμφανίζεται στον ακόλουθο συνοπτικό πίνακα εσόδων – εξόδων:
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017
ΚΩΔ
ΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

01

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

02

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

03

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕ
ΝΤΑ

ΒΕΒΑΙΩΘΕ
ΝΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ
ΝΤΑ

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018
ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ
ΝΤΩΝ
31/12/2017

ΨΗΦΙΣΘΕ
ΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ
Δ.Σ.

ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

ΔΙΑΜ/ΘΕΝ

140.000,00

77.595,18

77.595,18

116.392,78

208.639,00

208.639,00

208.63

20.000,00

9.425,13

9.425,13

14.137,70

26.758,00

26.758,00

26.75

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

566.077,98

4.512,48

4.512,48

6.768,72

483.228,61

483.228,61

483.22

04
05

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

15.839,10
0,00

152.085,78
122.800,00

152.085,78
122.800,00

166.728,69
122.800,00

78.300,00
0,00

78.300,00
0,00

78.30

06
07
0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

1.528.322,12
0,00
2.270.239,20

964.641,44
5.090,00
1.336.150,01

964.641,44
5.090,00
1.336.150,01

1.446.962,16
7.635,00
1.881.425,05

1.528.322,16
9.436,00
2.334.683,77

1.528.322,16
9.436,00
2.334.683,77

1.528.32
9.43
2.334.68

11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

3.00

12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

30.000,00

42.450,16

42.450,16

63.675,25

0,00

0,00

1.248.415,21

152.795,00

152.795,00

229.192,50

1.142.921,90

1.142.921,90

1.142.92

20.001,60
25.000,00

303.958,12
5.417,49

23.098,52
5.417,49

34.647,79
8.126,24

39.812,00
15.000,00

39.812,00
15.000,00

39.81
15.00

13
15
16

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
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1
21
22

2

32
3
41
42
4
51
5

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠOY BEBAIΩNONTAI ΓΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

1.323.416,81
276.875,32
0,00

504.620,77
299.846,59
53.833,49

223.761,17
153.092,78
53.833,49

335.641,78
184.639,18
80.750,24

1.200.733,90
306.362,39
86.000,00

1.200.733,90
306.362,39
86.000,00

1.200.73
306.36
86.00

276.875,32

353.680,08

206.926,27

265.389,42

392.362,39

392.362,39

392.36

781.953,00

793.447,06

109.058,89

118.588,35

1.111.139,66

1.111.139,66

1.111.13

781.953,00

793.447,06

109.058,89

118.588,35

1.111.139,66

1.111.139,66

1.111.13

799.887,08
396.788,51

540.161,62
4.061,23

480.931,73
4.061,23

721.397,63
6.091,85

765.700,00
322.012,51

765.700,00
322.012,51

765.70
322.01

1.196.675,59

544.222,85

484.992,96

727.489,48

1.087.712,51

1.087.712,51

1.087.71

1.960.696,24
1.960.696,24
7.809.856,16

1.960.696,24
1.960.696,24
5.492.817,01

1.960.696,24
1.960.696,24
4.321.585,54

1.960.696,24
1.960.696,24
5.289.230,32

2.041.337,00
2.041.337,00
8.167.969,23

2.041.337,00
2.041.337,00
8.167.969,23

2.041.33
2.041.33
8.167.96
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ KATA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017
ΚΩΔΙ
ΚOΣ

60
61
62
63
64
65
66

67
68
6
71
73

74
7
81

ΤΙΤΛΟΣ

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
Λοιπά γενικά έξοδα
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση
δημοσίας πίστης
Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις
εισοδημάτων σε τρίτους
Παραχωρήσεις - Παροχές Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις Δωρεές
Λοπά έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ Έξοδα χρήσης
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
και προμήθειες παγίων
Έργα
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές
εργασίες και ειδικές δαπάνες
ΣΥΝΟΛΟ Επενδύσεις
Πληρωμές υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.)

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018
ΕΠΙΚΥΡΩ
ΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ
ΑΡΧΗ

ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ

ΠΛΗΡΩΘΕIΣΕΣ

EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ
31/122017

1.690.046,22
195.900,00
305.713,49
48.400,00
395.683,66

1.122.782,91
109.287,04
66.522,72
9.974,37
26.849,14

1.116.563,74
106.856,95
58.028,58
9.974,37
26.849,14

1.665.086,87
160.285,43
82.857,47
14.961,56
39.818,72

1.854.574,80
200.822,00
303.157,84
43.400,00
140.975,48

1.854.574,80
200.822,00
303.157,84
43.400,00
140.975,48

1.854.574,80
200.822,00
303.157,84
43.400,00
140.975,48

1.500,00

2.120,93

2.120,93

3.181,40

3.500,00

3.500,00

3.500,00

398.789,44

70.873,76

56.152,62

83.517,71

398.283,15

398.283,15

398.283,15

340.600,95
3.000,00
3.379.633,76

27.901,84
207,72
1.436.520,43

27.901,84
207,72
1.404.655,89

41.852,76
311,58
2.091.873,50

352.647,74
2.000,00
3.299.361,01

352.647,74
2.000,00
3.299.361,01

352.647,74
2.000,00
3.299.361,01

724.555,67
1.864.625,06

64.911,35
272.728,69

54.311,15
244.993,74

65.859,61
265.819,33

770.689,46
1.816.310,81

770.689,46
1.816.310,81

770.689,46
1.816.310,81

230.766,02
2.819.946,75

0,00
337.640,04

0,00
299.304,89

0,00
331.678,94

240.766,02
2.827.766,29

240.766,02
2.827.766,29

240.766,02
2.827.766,29

223.012,36

101.729,55

92.801,99

136.062,63

228.547,17

228.547,17

228.547,17

ΔΙΑΜΟΡΦΩ
ΘΕΙΣΕΣ
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82

Λοιπές αποδόσεις

799.887,08

476.598,53

473.111,97

709.667,99

765.700,00

765.700,00

765.700,00

85

Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.
εντός του οικονομικού έτους

564.373,01

0,00

0,00

0,00

950.901,48

950.901,48

950.901,48

ΣΥΝΟΛΟ Πληρωμές Π.Ο.Ε.
και Λοιπές αποδόσεις και
προβλέψεις

1.587.272,45

578.328,08

565.913,96

845.730,62

1.945.148,65

1.945.148,65

1.945.148,65

Ποσό διαθέσιμο για
αναπλήρωση των ανεπαρκών
πιστώσεων για την δημιουργία
νέων μη προβλεπόμενων στον
προϋπολογισμό
ΣΥΝΟΛΟ Αποθεματικό
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

23.003,20
23.003,20
7.809.856,16

0,00
0,00
2.352.488,55

0,00
0,00
2.269.874,74

0,00
0,00
3.269.283,06

95.693,28
95.693,28
8.167.969,23

95.693,28
95.693,28
8.167.969,23

95.693,28
95.693,28
8.167.969,23

8

91
9
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Γ. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να
υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας (μέχρι την τοποθέτησή του, στον Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο.
Δ. Ο προϋπολογισμός να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις κατά νόμο διατυπώσεις.
Ε. Εγκρίνει το σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με την οικονομική πολιτική που έχει επιβληθεί
στους ΟΤΑ από την κυβέρνηση.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κων. Σταμούλης (ΙΚΑ.ΡΙ.Α) καταψήφισε.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ηλ. Γαγλίας (ΑΣΠΙ) δήλωσε «παρών».
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 199/2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ
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