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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην αξηζ.14/8-8-2011 πξαθηηθφ εηδηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ξάλζεο,
Αριθ. απόυασης 425

Πεξίιεςε
Έγθξηζε απνινγηζκνχ - ηζνινγηζκνχ
θαη
απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο νηθ. έηνπο
2010.

ηε Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 8 Απγνχζηνπ 2011 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 13:00,
ζπλήιζε ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Ξάλζεο, ζηελ αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ,
χζηεξα απφ ηελ αξηζ.πξση. 44920/4-8-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
πνπ επηδφζεθε ζχκθσλα κε ην Νφκν ζην θαζέλα απφ ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη
θνηλνπνηήζεθε ζην Γήκαξρν Ξάλζεο θαη κε ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ Γεκαξρφπνπινπ Υαξάιακπνπ γηα
λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζχλνιν 33 δεκνηηθψλ πκβνχισλ, βξέζεθαλ παξφληεο 24
δεκνηηθνί ζχκβνπινη, δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1) Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο (Πξφεδξνο)
1) Βαζηινχδεο Ηιίαο
2) Αγθφξηζαο Απφζηνινο
2) Καινγεξήο Κξίησλ
3) Αληακπνχθεο Νηθφιανο
3)Καξαγηαλλίδνπ-Παηζαηδή νθία
4) Αρκέη Ογινχ Υνπζεΐλ
4) Ξπλίδεο Αζαλάζηνο
5) Βνξίδεο Γεκήηξηνο
5) Πνχιηνο Υξίζηνο
6) Γηαγηδφγινπ Κσλζηαληίλνο
6) Παηζίδνπ Γέζπνηλα
7) Γξεκζίδεο Ισάλλεο
7) Σνπ Ιζκέη
8) Ηιηάδεο Θσκάο
8) Φηιίππνπ Φίιηππνο
9) Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο
9) Υνπζετλ Ογινχ Σηκνχξ
10) Κνιιάξνο Γεψξγηνο
πνπ δελ πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε
11) Κπξηαθίδεο Αιέμαλδξνο
αλ θαη λφκηκα πξνζθιήζεθαλ.
12) Μαδαξάθεο πχξνο
13) Μνχξθαο Υξήζηνο
14) Μπεθηέο ακπξή
15) Μπέλεο Γεκήηξηνο
16) Παλαγησηίδεο Γξεγφξεο
22) Σζέπειεο Δκκαλνπήι
17) Παπαδφπνπινο Κπξηάθνο
23) Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
18) Παπαζηακαηίνπ Γεψξγηνο
24) Φσηηάδεο Νηθφιανο
19) ππξηδφπνπινο Νηθφιανο
20) Σαξελίδεο Παλαγηψηεο
21) Σζεγγειίδεο Ισάλλεο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξίζθεηαη θαη ν Γήκαξρνο Ξάλζεο Μηραήι ηπιηαλίδεο θαη νη Πξφεδξνη ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλφηεηαο Κηκκεξίσλ Μπαληάθ Μπεζήκ, θαη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Δπκνίξνπ Αλδξεάδεο Αλαζηάζηνο
θαη νη Πξφεδξνη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Γαθλψλα ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο, Καξπνθχηνπ εξαθηάο
Γηακαληήο, θαη Κνκλελψλ Απνζηνιίδεο Φψηηνο.
Ο Πξφεδξνο Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο εηδηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ
αξ.πξση.44703/2-8-2011 εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Ξάλζεο ε νπνία αθνξά
Α) Σελ έγθξηζε απνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο νηθ. έηνπο 2010 καδί κε ηελ απνινγηζηηθή έθζεζε, ν
νπνίνο εκθαλίδεη:
ΔΟΓΑ – 30.816.249,92€ εθ ησλ νπνίσλ Σαθηηθά: 24.004.107,29€ - Έθηαθηα Αλεηδίθεπηα: 606.322,95 € -Έθηαθηα Δηδηθεπκέλα: 6.205.819,68 €
ΔΞΟΓΑ – 29.841.027,74 € εκ των οποίων Σαθηηθά: 23.890.250,49€ - Έθηαθηα εηδηθεπκέλα:
5.950.777,25 € ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 2010 πνπ κεηαθέξεηαη ζηε ρξήζε 2011: 975.222,18 €.
Β) Σνλ ηζνινγηζκφ θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 2010 καδί κε ην πξνζάξηεκα θαη ηελ έθζεζε ηεο,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 163 άξζξν ηνπ Ν 3463/06
ηε ζπλέρεηα ην ιφγν πήξε ν Γήκαξρνο Ξάλζεο ν νπνίνο αλέιπζε ζην ψκα ηα ζηνηρεία ηνπ απνινγηζκνχ
ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο νηθ. έηνπο 2010 καδί κε ηελ απνινγηζηηθή έθζεζε θαζψο θαη ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο 2010.
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Μεηαμχ άιισλ ηφληζε φηη εθ ησλ πξνηέξσλ δελ πξέπεη λα ζηαζνχκε ζην αξλεηηθφ πξφζεκν δηφηη απηφ
πξνθχπηεη νπζηαζηηθά απφ ηηο απνζβέζεηο θαη νθείιεηαη ζην κεγάιν έξγν πνπ έρεη γίλεη ηα πξνεγνχκελα
ρξφληα. Όηαλ ν Γήκνο θάλεη επελδχζεηο δελ ηηο θάλεη κε ζθνπφ ην θέξδνο δηφηη δελ είλαη κηα θεξδνζθνπηθή
επηρείξεζε, αιιά γηα λα βειηηψζεη ην επίπεδν ηεο δσήο ησλ ζπλδεκνηψλ, λα πξνζθέξεη θαιχηεξεο
ππεξεζίεο θαη λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ ζηνλ νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ πνιηηηζηηθφ θαη αζιεηηθφ
ηνκέα.
ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο έδσζε ην ιφγν ζηνλ δ.ζ. Βνξίδε Γεκήηξην ν νπνίνο αλέγλσζε ζην ψκα θαη
θαηέζεζε ζηα πξαθηηθά θείκελν απφ ηνλ δ.ζ. Πνχιην Υξίζην ην νπνίν έρεη σο εμήο: Η Γεκνηηθή Παξάηαμε
"Πνιίηεο γηα ηελ Αιιαγή" θαηαςεθίδεη ηνλ Ιζνινγηζκφ - Απνινγηζκφ ηεο ρξήζεο ηνπ 2010, φπσο, άιισζηε
έπξαμαλ ήδε νη εθπξφζσπνί ηεο θαη ζηελ αληίζηνηρε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Δπηζεκαίλνπκε δε ηα παξαθάησ: 1) Δίλαη ε δεχηεξε ζπλερφκελε ρξνληά πνπ ν Γήκνο Ξάλζεο παξνπζηάδεη
αξλεηηθφ Ιζνινγηζκφ θαη κάιηζηα κε απμεκέλεο δεκίεο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ 2009. 2) Οη
ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο ηνπ Γήκνπ αλέξρνληαη ήδε ζε αλεζπρεηηθά κεγέζε θη αλ ζπλερηζζεί απηή ε πνξεία
ζα ζπκίδεη ζε ιίγα ρξφληα ηελ πνξεία ηεο ΓΔΤΑΞ κε ηα γλσζηά απνηειέζκαηα.
3) ηε ρξήζε ηνπ 2010 ν Γήκνο αλαγθάζζεθε λα πιεξψζεη δφζεηο δαλείσλ ηεο ΓΔΤΑΞ, αθνχ, σο γλσζηφλ,
ππνγξάθεη σο εγγπεηήο ησλ δαλείσλ ηεο. Δπηζεκαίλνπκε θαη πάιη φηη, δεδνκέλεο ηεο άζιηαο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο ηεο ΓΔΤΑΞ, ζα αλαγθάδεηαη ν Γήκνο λα θαιχπηεη ηηο ηνθνρξεσιπηηθέο δφζεηο ησλ δαλείσλ
ηεο, φιν θαη πην ηαθηηθά, ζε βάξνο βέβαηα θαη ηεο δηθήο ηνπ νηθνλνκηθήο ζέζεο.
4) Γηα κία αθφκε ρξνληά δελ έγηλε ηίπνηε ζε φ, ηη αθνξά ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο
πεξηνπζίαο κε απνηέιεζκα, ζηηο δχζθνια νηθνλνκηθά επνρέο πνπ δνχκε, νη πφξνη ηνπ Γήκνπ λα εμαξηψληαη
ζε αλεζπρεηηθά κεγάιν βαζκφ απφ ηηο δηαζέζεηο ηεο Πνιηηείαο. πκπεξαζκαηηθά, ζεσξνχκε φηη ην
επηρείξεκα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο "... ν Γήκνο δελ είλαη επηρείξεζε γηα λα παξνπζηάδεη θέξδε ..." αίνιν θαη
ζηεξνχκελν ζνβαξφηεηαο, δηφηη κε απηή ηε ινγηθή ππνζεθεχεηαη κε βεβαηφηεηα ην κέιινλ ηνπ Γήκνπ θη
επνκέλσο φισλ ησλ ζπκπνιηηψλ καο. Απέρεη καθξάλ ηεο ινγηθήο θαη θηινζνθίαο πνπ πξέπεη λα δηέπεη έλα
ζχγρξνλν θαη κνληέξλν Γήκν θη εθθξάδεη παιαηάο θνπήο θαη μεπεξαζκέλεο αληηιήςεηο. Δίδακε εμάιινπ θαη
πνηά ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Γήκνπ, πνπ φθεηιαλ λα είλαη θεξδνθφξεο. Δίλαη αθφκε
λσπέο νη "δάθλεο" ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ δηνηθήζεσλ απηήο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ηφζν ζηελ ΔΣΔΝΔ φζν
θαη ζηελ ΔΑΠΑΞ. Ο θ. Βνξίδεο ηάρζεθε ππέξ ηεο παξάηαμεο ηνπ θαη ζπκπιήξσζε ζπλερίδνληαο φηη
κεηνςεθεί δηφηη ν πξνυπνινγηζκφο είλαη δεκηνγφλνο θαη φηη ζε ζρέζε κε ην 2009 έρεη απμεζεί ε δεκία ε
νπνία κεηαθέξεηαη ζην 2011 γηα απηφ θάλεηε θαη πεξηθνπέο θαη φηη ε ησξηλή δεκνηηθή αξρή δελ έρεη φξακα.
ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο έδσζε ην ιφγν ζην δ.ζ. Αληακπνχθε Νηθφιαν ν νπνίνο δήισζε φηη ζα θξαηήζεη
ηε ζηάζε ηνπ ιεπθνχ φπσο έρεη θάλεη θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα κε ηελ αηηηνιφγεζε φηη ιείπεη εθείλν ην
πνιηηηθφ ππφβαζξν πνπ εμεγεί θαη ηε ινγηζηηθή εηθφλα πνπ πεξηγξάθεη ν θεηηλφο ηζνινγηζκφο.
Σν ιφγν πήξε ν δ.ζ. Κνιιάξνο Γεψξγηνο ν νπνίνο θαη απηφο δήισζε ιεπθφ θαη ηφληζε φηη πέξζη ηέηνηνλ
θαηξφ δελ ήηαλ ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην άξα θαη δελ έρεη ιάβεη κέξνο ζηελ δηακφξθσζή ηνπ. Ο Γήκνο
πξέπεη λα αξρίζεη λα δηεθδηθεί αιιά θαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην πξέπεη λα δηακαξηπξεζεί κε θάζε ηξφπν γηα
ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο ρψξαο.
Ο Γήκαξρνο Ξάλζεο απαληψληαο επεζήκαλε πξνο ην ψκα, ηελ θαζνιηθή κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ
θαη φηη ζπλερψο απηά ηα πνζά ζπξξηθλψλνληαη απφ ηνπο ΚΑΠ θαη παξφιε ηελ πξνηξνπή ησλ αξκνδίσλ
Τπνπξγψλ λα αληιήζνπκε έζνδα απφ ηνπο Γεκφηεο, ζαλ Γήκνο δελ θάλακε θακία αχμεζε ζηηο ππεξεζίεο
πνπ πξνζθέξνπκε. Ο πξψελ Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ είλαη γλσζηφ φηη έιεγε φηη γηα λα κελ θηάζνπκε ζε
αξλεηηθά πξφζεκα, πξέπεη λα αληιήζνπκε έζνδα απφ ηνπο δεκφηεο. Γηπιαζηάζηε φπσο είπε ηνπο θφξνπο θαη
ηα δεκνηηθά ηέιε. Αλ είλαη δπλαηφλ ζε απηή ηελ πεξίνδν θξίζεο πνπ ν θφζκνο δελ κπνξεί λα πιεξψζεη ην
ξεχκα, εκείο λα απμήζνπκε ηνπο θφξνπο θαη ηα δεκνηηθά ηέιε. Πξέπεη λα πσ φηη θάλακε ηεξάζηηα
πξνζπάζεηα λα κεηψζνπκε ηα έμνδα ηνπ Γήκνπ θαη πξαγκαηηθά είκαζηε ζε νξηαθφ ζεκείν. Αληέρνπκε κέρξη
ζηηγκήο αιιά αλ ζπλερηζηεί απηή ε θαηάζηαζε λνκίδσ φηη φπσο θαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Γήκσλ
γηα λα κελ πσ φινη νη Γήκνη ζα βξεζνχκε ίζσο θαη εκείο ζε αδηέμνδν.
Σέινο ν Πξφεδξνο θάιεζε ην ζψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Ύζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ, έρνληαο ππφςε ηνπ φια ηα πξναλαθεξφκελα,
θαζψο θαη α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/10 & 40-41 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-1959 β) ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν.3463/06 γ) ε κε αξηζ. 162/29-07-2011 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
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ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ
Δγθξίλεη ηνλ απνινγηζκφ θαη ηζνινγηζκφ θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο νηθ. έηνπο 2010,
ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 162/29-07-2011 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνλ πξνέιεγρν
ηνπ απνινγηζκνχ, ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο νηθ. έηνπο 2010 ηνπ Γήκνπ, ηελ ζρεηηθή
έθζεζε πνπ ζπλεηάρζε απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή γηα ηνλ απνινγηζκφ νηθ. έηνπο 2010 θαη απφ νξθσηφ
ινγηζηή – ειεγθηή γηα ηνλ ηζνινγηζκφ – απνηειέζκαηα ρξήζεο 2010 θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο
ηεο πξναλαθεξφκελεο απφθαζεο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή – ινγηζηή ην νπνίν
ππεβιήζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία κεηά ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ
ρξήζεσο νηθ. έηνπο 2010 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 163 άξζξν ηνπ Ν 3463/06
ΔΟΓΑ – 30.816.249,92€ Σαθηηθά: 24.004.107,29€ - Έθηαθηα Αλεηδίθεπηα: 606.322,95 € -- Έθηαθηα
Δηδηθεπκέλα: 6.205.819,68 €
ΔΞΟΓΑ – 29.841.027,74 € Σαθηηθά: 23.890.250,49€
- Έθηαθηα εηδηθεπκέλα: 5.950.777,25 €
ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 2010 πνπ κεηαθέξεηαη ζηε ρξήζε 2011: 975.222,18 €.
Μεηνςήθεζαλ νη δ.ζ. Βνξίδεο Γεκήηξηνο, Μαδαξάθεο πχξνο θαη Παλαγησηίδεο Γξεγφξεο γηα ηνπο
ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ηζηνξηθφ κέξνο ηεο απφθαζεο ελψ ιεπθφ δήισζαλ νη δ.ζ. Αληακπνχθεο
Νηθφιανο θαη Κνιιάξνο Γεψξγηνο.
………………………………………………………………………………………………………...
πληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθηεθε φπσο αθνινπζεί.
ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Ο Πξφεδξνο
Σα κέιε
Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
(Τπνγξαθή)
Αθξηβέο απφζπαζκα
Ξάλζε 11-8-2011
Με εληνιή Γεκάξρνπ
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο ηνπ Γεκ./ιίνπ
Ακπαηδή Δπζπκία

