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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην αξηζ.14/8-8-2011 πξαθηηθό εηδηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ξάλζεο,
Αριθ. απόυασης 426

Πεξίιεςε
Έγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηνπ
πξώελ Γήκνπ ηαπξνύπνιεο

ηε Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθό θαηάζηεκα, ζήκεξα 8 Απγνύζηνπ 2011 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 13:00,
ζπλήιζε ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Ξάλζεο, ζηελ αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ,
ύζηεξα από ηελ αξηζ.πξση. 44920/4-8-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
πνπ επηδόζεθε ζύκθσλα κε ην Νόκν ζην θαζέλα από ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θαη
θνηλνπνηήζεθε ζην Γήκαξρν Ξάλζεο θαη κε ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ Γεκαξρόπνπινπ Υαξάιακπνπ γηα
λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν 33 δεκνηηθώλ πκβνύισλ, βξέζεθαλ παξόληεο 24
δεκνηηθνί ζύκβνπινη, δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1) Γεκαξρόπνπινο Υαξάιακπνο (Πξόεδξνο)
1) Βαζηινύδεο Ζιίαο
2) Αγθόξηζαο Απόζηνινο
2) Καινγεξήο Κξίησλ
3) Αληακπνύθεο Νηθόιανο
3)Καξαγηαλλίδνπ-Παηζαηδή νθία
4) Αρκέη Ογινύ Υνπζεΐλ
4) Ξπλίδεο Αζαλάζηνο
5) Βνξίδεο Γεκήηξηνο
5) Πνύιηνο Υξίζηνο
6) Γηαγηδόγινπ Κσλζηαληίλνο
6) Παηζίδνπ Γέζπνηλα
7) Γξεκζίδεο Ησάλλεο
7) Σνπ Ηζκέη
8) Ζιηάδεο Θσκάο
8) Φηιίππνπ Φίιηππνο
9) Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο
9) Υνπζεΐλ Ογινύ Σηκνύξ
10) Κνιιάξνο Γεώξγηνο
πνπ δελ πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε
11) Κπξηαθίδεο Αιέμαλδξνο
αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθαλ.
12) Μαδαξάθεο πύξνο
13) Μνύξθαο Υξήζηνο
14) Μπεθηέο ακπξή
15) Μπέλεο Γεκήηξηνο
16) Παλαγησηίδεο Γξεγόξεο
22) Σζέπειεο Δκκαλνπήι
17) Παπαδόπνπινο Κπξηάθνο
23) Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
18) Παπαζηακαηίνπ Γεώξγηνο
24) Φσηηάδεο Νηθόιανο
19) ππξηδόπνπινο Νηθόιανο
20) Σαξελίδεο Παλαγηώηεο
21) Σζεγγειίδεο Ησάλλεο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξίζθεηαη θαη ν Γήκαξρνο Ξάλζεο Μηραήι ηπιηαλίδεο θαη νη Πξόεδξνη ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Κηκκεξίσλ Μπαληάθ Μπεζήκ, θαη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Δπκνίξνπ Αλδξεάδεο Αλαζηάζηνο
θαη νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ Γαθλώλα ηδεξόπνπινο Γεκήηξηνο, Καξπνθύηνπ εξαθηάο
Γηακαληήο, θαη Κνκλελώλ Απνζηνιίδεο Φώηηνο.
Ο Πξόεδξνο Γεκαξρόπνπινο Υαξάιακπνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο εηδηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ
αξ.πξση.44705/2-8-2011 εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Ξάλζεο ε νπνία αθνξά ηνλ απνινγηζκό
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηνπ πξώελ Γήκνπ ηαπξνύπνιεο, θαζώο θαη ηελ απνινγηζηηθή έθζεζε, ν νπνίνο
εκθαλίδεη:
ΕΟΔΑ: 2.190.280,87 € εκ των οποίων Σαθηηθά: 1.120.826,65 € -Έθηαθηα αλεηδίθεπηα: 10.847,97 € Έθηαθηα Δηδηθεπκέλα: 1.058.606,25€
ΕΞΟΔΑ: 2.136.102,87 € εκ των οποίων Σαθηηθά: 1.109.050,30 € - Έθηαθηα αλεηδίθεπηα : 10.579,76 €Έθηαθηα εηδηθεπκέλα: 1.016.472,81€
ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 2010 πνπ κεηαθέξεηαη ζηε ρξήζε 2011: 54.178,00€
Ο Γήκαξρνο παίξλνληαο ην ιόγν είπε πσο εγθξίλνπκε ηνλ απνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηνπ πξώελ
Γήκνπ ηαπξνύπνιεο, καδί κε ηελ απνινγηζηηθή έθζεζε . Ο πξώελ Γήκνο ηαπξνύπνιεο δελ ππνρξενύηαη,
δελ πξνβιέπεηαη ιόγσ κεγέζνπο ηνπ, λα έρεη ηζνινγηζκό θαη αλέιπζε ζην ώκα ηα ζηνηρεία απηά. Μεηαμύ
άιισλ είπε όηη νη Γήκνη ζύκθσλα κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία έρνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη
όκσο ζηελ πζηέξεζε ησλ πόξσλ από ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε. Σόληζε δε, πσο ε Κπβέξλεζε παξά ηνπ όηη
έθαλε πεξηθνπέο, παξά ηνπ όηη είπε ηί πξέπεη λα βάινπκε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό, ώζηε λα είλαη έλαο
ξεαιηζηηθόο πξνϋπνινγηζκόο, δελ ηήξεζε απηά ηα νπνία ππνζρέζεθε.
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ηε ζπλέρεηα ην ιόγν πήξε ν δ.ζ. Σζεγγειίδεο Ησάλλεο ν νπνίνο είπε όηη ζέιεη λα ζπκπιεξώζεη ζε απηά
πνπ αλέθεξε ν θ. Γήκαξρνο όηη όλησο ην ρξένο ηνπ Γήκνπ ηαπξνύπνιεο είλαη πεξίπνπ ζηηο 400.000€ θαη
όηη ηα ππόινηπα είλαη ρξέε ηα νπνία δελ απνδόζεθαλ κέζσ πξνγξακκάησλ. Σόληζε όηη θαηά ηε ιεηηνπξγία
ηνπ Καπνδίζηξηα ηα 12 ρξόληα πνπ ιεηηνύξγεζε ν Γήκνο δελ πήξε θαλέλα δάλεην, ην αληίζεην μερξέσζε
γύξσ ζην έλα εθαηνκκύξην δηαθόζηεο ρηιηάδεο επξώ [1.200.000 €] από παιαηόηεξα δάλεηα ησλ θνηλνηήησλ
ηνπ.
ηε ζπλέρεηα ην ιόγν πήξε ν δ.ζ. Αληακπνύθεο Νηθόιανο ν νπνίνο ζηελ δηαδηθαζία ησλ εξσηήζεσλ
απεπζπλόκελνο ζηνλ αξκόδην Αληηδήκαξρν, αλέθεξε όηη ππάξρνπλ αλείζπξαθηα 225.000€ από
δηθαηώκαηα βνζθήο, ύδξεπζεο θαη άξδεπζεο θπξίσο ζε ζύλνιν βεβαησζέλησλ 400.000€ θαη ξώηεζε ηη
ζθέθηεηαη λα θάλεη ν Γήκνο γηα λα ιύζεη απηό ην πξόβιεκα; Ο αξκόδηνο Αληηδήκαξρνο θ. Παπαδόπνπινο
Κπξηάθνο κε ηε ζεηξά ηνπ αλαθέξζεθε όηη ηα αλείζπξαθηα αθνξνύλ ηελ άξδεπζε αγξώλ θπξίσο θαη
απάληεζε όηη έρεη μεθηλήζεη ε κειέηε ειεθηξνληθήο πδξνιεςίαο θαη απηό ζεκαίλεη όηη νη δεκόηεο ζα
πξνπιεξώλνπλ ην λεξό πνπ ζα θαηαλαιώλνπλ θαη κεηά ζα θαηαλαιώλνπλ.
ηε ηνπνζέηεζή ηνπ ν δ.ζ. Βνξίδεο Γεκήηξηνο είπε πσο δηαθνξνπνηείηαη από ηε ζέζε ηεο παξάηαμήο ηνπ
ζηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή θαη κεηνςεθεί δηόηη εθόζνλ ν ίδηνο θαηαςεθίδεη θάζε ειιεηκκαηηθό απνινγηζκό
ηνπ νπνίνπ ν Γήκνο δελ δείρλεη ζεκάδηα όηη πξνζπαζεί λα αλαθάκςεη θαη λα ηνλ θάλεη ζεηηθό, ζα ςεθίδεη
θαηά.
Σν ιόγν ακέζσο κεηά πήξε ν δ.ζ. Αληακπνύθεο Νηθόιανο ν νπνίνο ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ δήισζε όηη ζα
θξαηήζεη ηε ζηάζε ηνπ ιεπθνύ κε ηελ αηηηνιόγεζε όηη ιείπεη εθείλν ην πνιηηηθό ππόβαζξν πνπ εμεγεί θαη ηε
ινγηζηηθή εηθόλα πνπ πεξηγξάθεη ν απνινγηζκόο.
ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ν θ. Κνιιάξνο Γεώξγηνο δήισζε ιεπθό γηαηί όπσο είπε δελ κπνξεί λα έρεη άπνςε
αθνύ δελ ζπκκεηείρε ζηελ δηακόξθσζή ηνπ.
Σέινο ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ, έρνληαο ππόςε ηνπ όια ηα πξναλαθεξόκελα,
θαζώο θαη α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/10 & 40-41 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-1959 β) ηελ από
42541/20-7-2011 εηζήγεζε ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, γ) ηελ κε αξηζ.163/29-7-2011 απόθαζε
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη δ) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν.3463/2006.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
Δγθξίλεη ηνλ απνινγηζκό ηνπ πξώελ Γήκνπ ηαπξνύπνιεο νηθ. έηνπο 2010, ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 163/2907-2011 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνλ πξνέιεγρν ηνπ απνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2010
ηνπ πξώελ Γήκνπ ηαπξνύπνιεο θαη ηελ ζρεηηθή έθζεζε πνπ ζπλεηάρζε από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή γηα
ηνλ απνινγηζκό νηθ. έηνπο 2010 ν νπνίνο έρεη σο εμήο:
ΕΟΔΑ: 2.190.280,87 € Σαθηηθά: 1.120.826,65 € -Έθηαθηα αλεηδίθεπηα: 10.847,97 € -Έθηαθηα
Δηδηθεπκέλα: 1.058.606,25€
ΕΞΟΔΑ: 2.136.102,87 € Σαθηηθά: 1.109.050,30 € - Έθηαθηα αλεηδίθεπηα : 10.579,76 €-Έθηαθηα
εηδηθεπκέλα: 1.016.472,81€
ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 2010 πνπ κεηαθέξεηαη ζηε ρξήζε 2011: 54.178,00€
Μεηνςήθεζε ν δ.ζ. Βνξίδεο Γεκήηξηνο γηα ην ιόγν πνπ αλαθέξεηε ζην ηζηνξηθό κέξνο ηεο παξνύζεο
απόθαζεο.
Λεπθό δήισζαλ νη δ.ζ. Μαδαξάθεο πύξνο, Παλαγησηίδεο Γξεγόξεο, Αληακπνύθεο Νηθόιανο θαη
Κνιιάξνο Γεώξγηνο.
…………………………………………………………………………………………………………...
πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθηεθε όπσο αθνινπζεί.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο Πξόεδξνο
Σα κέιε
Γεκαξρόπνπινο Υαξάιακπνο
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
(Τπνγξαθή)
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ξάλζε 11-8-2011
Με εληνιή Γεκάξρνπ
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο ηνπ Γεκ./ιίνπ
Ακπαηδή Δπζπκία

