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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.24/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθµ. Απόφασης: 184/2021
Ψήφιση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Παγγαίου
οικ. έτους 2022
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος

Σήµερα την 07η ∆εκεµβρίου 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθαν σε δηµόσια Ειδική
συνεδρίαση τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου, ύστερα από την
20506/03-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που
γνωστοποιήθηκε σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του
∆ήµου Παγγαίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
Η συνεδρίαση πραγµατοποιείται µε τηλεδιάσκεψη µέσω της εφαρµογής webex, σε
εφαρµογή των διατάξεων της από 11/03/2020 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου «Κατεπείγοντα
µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης
περιορισµού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020) η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.
4682/2020 (Α’76), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ.
20930/31-03-2020), καθώς και τις όµοιες της αριθ.∆1α/ΓΠ.οικ.:72486/19.11.2021 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5401/Β΄/20.11.2021).
Από τα (33) τριάντα τρία µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα
τριάντα τρία (33) και παραβρέθηκαν τα κατωτέρω δέκα επτά (17), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γάκης Κωνσταντίνος
3. Γρηγοριάδης Παρασκευάς
5. ∆ηµητρακούδης Βασίλειος
7. Χριστοδουλίδης Γεώργιος
9. Ματσάγκος Σταµάτιος
11. Παπαθανασίου Ιωακείµ
13. Τσαβδαρίδης Ανέστης
15. Γεροµάρκος Γεώργιος
17. ∆ιαµαντόπουλος Μιχαήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Απαζίδου Ζωή
3. Τσάκαλος Κωνσταντίνος
5. Μπενή Ελένη
7. Παρασκευάς Χρήστος
9. Στάµος Γεώργιος
11. Τραγαντζόπουλος Πέτρος
13. Κατσίνης Αθανάσιος
15. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.

Καλλινικίδης Ανδρέας
Μποσµπότης Χρήστος
Χρυσαφούδη Μυρσίνη
Τσιπουρόπουλος Βασίλειος
Αλεπίδου Κυριακή
Μπαταλογιάννης ∆ηµήτριος
Κανταζίδης Ευφραίµ
Βαζακίδης Αθανάσιος

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.

Πριονίδης Χρήστος
Γκέντσογλου Χρήστος
Αµπατζιά Όλγα
Σεχτανίδης Παναγιώτης
Σαραντούδης Ευάγγελος
Νέζας Αθανάσιος
Μαλακόζης Βαρσάµης
Κοντίδου-Τσακάλου Ευαγγελία

Προσκλήθηκαν για ενηµέρωση όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ Α΄/7.06.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέµατα που αφορούσαν τις Κοινότητες.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.

Ιγνατιάδης Στυλιανός

Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώµατος
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ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Αβραµίδης Αβραάµ
Σπίνος Νικόλαος
Χατζησάββας Χαράλαµπος
Βακιρτζής Σταύρος
Ζουµπλιός Γεράσιµος
Στάµος Κωνσταντίνος
∆άβανος Εµµανουήλ
Κυριαζής Ευστράτιος
∆ανιηλίδης Ιωάννης
Καλπακίδης Γεώργιος
Βερούκας ∆ηµήτριος
Γραβάνης Αθανάσιος
∆ιαµαντίδης Χρήστος
Σταυρόγλου Ιωάννης
Αδαµίδου Αλεξάνδρα
Σεχτανίδης Γεώργιος
Κρητικός Σωτήριος
Σαββίδης Σάββας
Ελευθεριάδης Αναστάσιος
Μακρίδης Στυλιανός
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Μπαλής Σταµάτιος
Τεπελής Ανέστης
Τρυγώνης Κωσταντίνος
Πατσιάς ∆ηµήτριος
Πατέρας Εµµανουήλ
Πασχαλίδης Χαράλαµπος
Μποζούδης Ευάγγελος
Παπαδής Εµµανουήλ

Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος

Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας
Κοινότητας

Αυλής
Γεωργιανής
Αγίου Ανδρέα
Ελευθερούπολης
Νέας Περάµου
Νικήσιανης
Ελευθερών
Οφρυνίου
Ελαιοχωρίου
Φωλεάς
Κάριανης
Ακροποτάµου
Ποδοχωρίου
Αµισιανών
Παλαιοχωρίου
Μουσθένης
Σιδηροχωρίου
Ορφανίου
Χρυσοκάστρου
Αντιφιλίππων
Ν. Ηρακλίτσας
∆ωµατίων
Πλατανοτόπου
Γαληψού
Μυρτοφύτου
Κηπιών
Μελισσοκοµείου
Μεσορόπης
Μεσιάς

Ο ∆ήµαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη.
Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, ∆ηµοτική Υπάλληλος, που ασκεί
καθήκοντα Ειδικού Γραµµατέα του Συµβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 19:09 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση ξεκίνησε µε δεκάλεπτη καθυστέρηση προκειµένου να διασφαλιστεί η επιτυχής
συµµετοχή των δηµοτικών συµβούλων και των προέδρων κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου στην
τηλεδιάσκεψη.
Μετά την διαπίστωση απαρτίας, κατά την συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης,
προσήλθαν στην τηλεδιάσκεψη οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ. Ευάγγελος Σαραντούδης και Αθανάσιος
Κατσίνης.
Στην τηλεδιάσκεψη προσκλήθηκε και η κ. Ζαχοπούλου Βασιλική, Προϊστάµενη ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών, εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέµατα αρµοδιότητας της, η οποία και
συµµετείχε.
Στην τηλεδιάσκεψη συµµετείχε ο Γενικός Γραµµατέας
του ∆ήµου Παγγαίου κ. Γεώργιος
Καλλινικίδης.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου τα εξής:
Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του
άρθρου 78 του Ν.4555/2018, ορίζεται ότι η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια,
µετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη
των προσχεδίων του προϋπολογισµού.
Με την αριθµ. 2/2021 απόφαση του 2ου Πρακτικού η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης
εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώµες σχετικά µε το προσχέδιο του προϋπολογισµού, κατά τις
διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του
άρθρου 78 του Ν.4555/2018, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει η Εκτελεστική
Επιτροπή.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περιπτ. δ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, η
Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου για τον
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προϋπολογισµό και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισµού στην Οικονοµική Επιτροπή,
προκειµένου να προβεί στην κατάρτιση αυτού και την υποβολή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ’ αριθ. 13/2021
απόφαση του 8ου Πρακτικού για το προσχέδιο του προϋπολογισµού το οποίο και εισηγήθηκε στην
Οικονοµική Επιτροπή.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013, όπως ισχύει, η οικονοµική
επιτροπή έως την 20η Σεπτεµβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική
επιτροπή.
Η οικονοµική επιτροπή, έως την ίδια ηµεροµηνία, µεριµνά για την ενσωµάτωση του σχεδίου του
προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών,
προκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α (εφεξής Παρατηρητήριο),
σύµφωνα µε τα άρθρα 4 του ν.4111/2013 (Α’ 18), όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε τα
άρθρα 76 του ν.4172/2013 (Α’ 167) και 197 του ν.4555/2018 (Α’ 133), 77 του ν.4172/2013 (Α’
167), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 189 του ν.4555/2018, και 27 και 64 του ν.4270/2014 (Α΄
143), όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε µε το άρθρο78 του ν.4316/2014 (Α’ 270) σε συνδυασµό
και µε την 55040/21.07.2021 (Φ.Ε.Κ 3291/26.07.2021/Τεύχος Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Εσωτερικών, να παράσχει τη γνώµη του επ’ αυτού, µε βάση κριτήρια που
καθορίζονται µε απόφαση του, µε σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων
προϋπολογισµών. Με την γνώµη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους ∆ήµους, στις
αρµόδιες για την εποπτεία του Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών
προσδιορίζονται οι δήµοι που: α) έχουν καταρτίσει µη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισµών, β)
έχουν παραβεί τους κανόνες κατάρτισης των προϋπολογισµών που παρασχέθηκαν µε την κοινή
υπουργική απόφαση της παρ.1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωµατώσει το σχέδιο του
προϋπολογισµού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της
προβλεπόµενης προθεσµίας. Στη γνώµη περιλαµβάνονται και τα ποσά που η οικονοµική επιτροπή
έκαστου δήµου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιµέρους κωδικούς ή οµάδες κωδικών αριθµών του
σχεδίου του προϋπολογισµού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών
παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαµόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισµού, το οποίο
υποβάλλεται από την οικονοµική επιτροπή στο δηµοτικό συµβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση και
υποχρεωτικά συνοδεύεται από την γνώµη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου
Εσωτερικών, καθώς και από την αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν
προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισµού.
Το δηµοτικό συµβούλιο, ψηφίζει τον προϋπολογισµό και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, όπως ισχύει, σε µία ειδική γι'
αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις παραγράφους 8 και 9 και υποβάλλει τη σχετική
απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για έλεγχο στην αρµόδια για την εποπτεία του δήµου
Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου. Συνοδευτικά
στοιχεία του προϋπολογισµού, που αποστέλλεται σε έντυπη µορφή, αποτελούν η αιτιολογική
έκθεση της οικονοµικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου που αφορούν την
επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν, εξετάζεται και η
συµµόρφωση του δήµου µε τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης.
Αµέσως µόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισµός, ο δήµος µεριµνά για την ενσωµάτωση αυτού,
καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που
τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή υποβάλλεται στην αρµόδια για την εποπτεία του δήµου Αρχή
ο προϋπολογισµός, όπως διαµορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, ως αποτέλεσµα
αναµορφώσεων.
Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού τίθενται υπόψη του συµβουλίου χρηµατοοικονοµικοί
και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονοµική υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στο άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α' 114) όπως ισχύει.
Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.1 & 2 του Ν.4172/2013, µε τις οποίες
αντικαταστάθηκαν και συµπληρώθηκαν οι όµοιες της παρ.1 του άρθρου 266 και της παρ. 1 του
άρθρου 268 του Ν.3852/2010 αντίστοιχα, όπως ισχύουν, έχει απεµπλακεί η ψήφιση και εκτέλεση
του προϋπολογισµού από το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και το Ετήσιο Πρόγραµµα
∆ράσης που οφείλει να εκπονεί ο ∆ήµος και η περιφέρεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ψήφιση
και εκτέλεση του προϋπολογισµού εκάστου έτους των δήµων, είναι η προηγούµενη κατάρτιση του
Τεχνικού Προγράµµατος για το έτος αυτό.
Ο ψηφισθείς προϋπολογισµός καθώς και οι αναµορφώσεις αυτού κατά την διάρκεια του έτους
υποβάλλονται στις αρµόδιες για την εποπτεία των δήµων, αρχές σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή
(αρχείο τύπου excel). Μαζί µε τον καταρτισθέντα προϋπολογισµό υποβάλλονται οµοίως όλα τα
στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο της νοµιµότητας του σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΚΥΑ
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55040/21.07.2021 των Υπουργών Οικονοµικών – Εσωτερικών που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ
3291/26.07.2021/Τεύχος Β΄ καθώς και τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις.
Συνοπτική οικονοµική κατάσταση του προϋπολογισµού, όπως τελικά ψηφίσθηκε από το
δηµοτικό συµβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήµου και δηµοσιεύεται
σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε
εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια του νοµού που εδρεύει ο οικείος δήµος. Η παράλειψη της
ανωτέρω δηµοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου µε την
οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός. Η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην
επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου αλλά και στην ∆ιαύγεια, αν δεν διενεργηθεί η δηµοσίευση στη
∆ιαύγεια δεν εκτελείται ο προϋπολογισµός. Επίσης η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρέπει
να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, όπως
ισχύει, διαφορετικά δεν εκτελείται.
Εφόσον έχουν µεταβιβασθεί σε προέδρους ή στα συµβούλια των κοινοτήτων συγκεκριµένες,
αποφασιστικού χαρακτήρα, αρµοδιότητες, κατ' εφαρµογή του άρθρου 84 παρ. 2 του Ν 3852/2010
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 86 του N. 4555/18, πριν την έναρξη των παραπάνω
διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν. 3852/2010. Συνεπώς εφόσον,
όπως στην περίπτωση του ∆ήµου µας δεν µεταβιβάστηκαν τέτοιες αρµοδιότητες δεν απαιτούνται οι
διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει.
Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω µε την αριθ. 388/2021 απόφασή
της συνέταξε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 περ. β΄ της παρ. 1 καθώς και του άρθρου
266 παρ.1-8 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, το σχέδιο του Προϋπολογισµού και µερίµνησε για
την ενσωµάτωσή του στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών,
προκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α (εφεξής Παρατηρητήριο) του
άρθρου 4 του Ν.4111/2013, να παράσχει τη γνώµη του επ’ αυτού, µε βάση κριτήρια που
καθορίζονται µε απόφαση του, µε σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων
προϋπολογισµών.
Το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ µε την Α.Π. 2051/18-11-2021 Γνώµη επί
του σχεδίου του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2022 του ∆ήµου Παγγαίου, διατυπώνει τα
εξής:
«Συνεπώς το Παρατηρητήριο έχει τη γνώµη ότι το σχέδιο του προϋπολογισµού που αξιολόγησε:
1. Είναι τουλάχιστον ισοσκελισµένο,
2. Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν µε την 55040/21.07.2021 ΚΥΑ και µε τις απαντήσεις του
πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις για προϋπολογισµού ΟΤΑ 2022», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν
κριτήρια της διενεργούµενης αξιολόγησης.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
1.- την αριθµ. 388/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα «Σύνταξη σχεδίου
προϋπολογισµού του ∆ήµου Παγγαίου οικ. έτους 2022», η οποία λήφθηκε ύστερα από την αριθµ.
13/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής µε θέµα «Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην
Οικονοµική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισµού ∆ήµου Παγγαίου οικονοµικού έτους
2022 (άρθρα 63δ & 266 Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν)» και µετά από την αριθµ. 2/2021
απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης που συνεδρίασε
ειδικά για το θέµα του
προϋπολογισµού.
2.- την Α.Π. 2051/18-11-2021 Γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί
του σχεδίου του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2022 του ∆ήµου Παγγαίου.
Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο ∆ήµαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος ο οποίος αφού τόνισε πως η
ψήφιση του προϋπολογισµού είναι η πιο σηµαντική συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου στην
συνέχεια δήλωσε τα κάτωθι:
«Ο προϋπολογισµός του ∆ήµου Παγγαίου οικονοµικού έτους 2022 είναι προσαρµοσµένος στα
πλαίσια του νόµου, είναι άρτια δοµηµένος, είναι ρεαλιστικός. Γίνονται προσπάθειες από όλους µας
για να διαµορφωθεί καλύτερα το µέλλον του δήµου. Ο προϋπολογισµός του 2022 έχει
αναπτυξιακή δυναµική, µε αυξητικές τάσεις, µε εγγραφές που έχουν εγκριθεί από το
Παρατηρητήριο. Έχουν ενσωµατωθεί το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2022, οι ανελαστικές δαπάνες,
καθώς επίσης και τα προϋπολογισθέντα ΠΟΕ τα οποία έχουν εγγραφεί και αυτά. Νοµίζω ότι γίνεται
µια πολύ καλή δουλειά, από όλους µας, µάλιστα είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι η συνεργασία
υπάρχει µε όλους τους φορείς και µε όλες τις υπηρεσίες του δήµου µας. Και πιο συγκεκριµένα,
βλέπουµε ότι στο κοµµάτι των κοινωνικών φορέων, των κοινωνικών υπηρεσιών του δήµου, όπου
και εκεί υπάρχουν αντίστοιχες εγγραφές προκειµένου να παρέχουµε τις κοινωνικές µας υπηρεσίες
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στους πολίτες µας, µια και τώρα αυτή την περίοδο το έχουµε όλοι περισσότερο ανάγκη. Καθώς
επίσης και στις υπόλοιπες υπηρεσίες, στην τεχνική υπηρεσία, στις διοικητικές µας υπηρεσίες, στην
παροχή υπηρεσιών στις διοικητικές υπηρεσίες, στην αναβάθµιση και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών
και των παροχών προς τους πολίτες µας. Και όλα αυτά συνολικά θεωρώ ότι δηµιουργούν µία
επαρκέστατη εικόνα όσον αφορά την εικόνα του προϋπολογισµού µας και θεωρώ ότι ένα ποσοστό
περίπου που αγγίζει την τάξη του 100%, γιατί πολλές φορές τυγχάνει να έχουµε αποκλίσεις καθώς
κάποια από αυτά µπορεί και να µην καταφέρουµε να υλοποιηθούν αλλά µπορεί να προστεθούν και
άλλες χρηµατοδοτήσεις και δαπάνες, έργα, προµήθειες και λοιπά στο διάβα του χρόνου 2022.
Θεωρώ ότι είναι ένας προϋπολογισµός που µπορεί γενικότερα να θέσει τον ∆ήµο Παγγαίου σε µια
αναπτυξιακή τροχιά, να καταστήσει τον δήµο µας έναν από τους πιο έντονα και µε πιο γοργούς
αναπτυσσόµενους ρυθµούς σε επίπεδο χώρας και όλα αυτά µε ένα αποδέκτη που είναι ο πολίτης
και ο στόχος όλων µας, συµπολίτευσης και αντιπολίτευσης, είναι αυτός να υπηρετούµε τους
συµπολίτες µας και αυτό αποτυπώνετε θεωρώ σε αυτόν τον προϋπολογισµό, τον οποίο έχουµε
συντάξει όλοι εµείς σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του δήµου µας. Μπορούν και µπορούµε να
αναλύσουµε οποιοδήποτε στοιχείο θέλετε και οποιοδήποτε ερώτηµα προκύψει και από τους
συναδέλφους, γι’ αυτό άλλωστε είναι εδώ και η ίδια η ∆ιευθύντρια µας η κ. Ζαχοπούλου που ως
∆ιευθύντρια του τµήµατος της υπηρεσίας θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ για την
προσπάθεια που έγινε. Για την τόσο καλή δουλειά η οποία ούτως ή άλλως αποτυπώνετε και στην
έκθεση του Παρατηρητηρίου που έχει αποσταλεί σε όλους εσάς, για το πώς κινηθήκαµε και για το
πώς εγκρίθηκε γενικότερα ο προϋπολογισµός µας. Αλλά πέρα από την ∆ιευθύντρια να συγχαρώ
και όλη την οµάδα της οικονοµικής Υπηρεσίας που βοήθησε σ’ αυτή την κατεύθυνση. Να
απαντήσω σε ότι θελήσετε συνάδελφοι. Ευχαριστώ πρόεδρε.»
Κατόπιν τον λόγο έλαβε η παριστάµενη Προϊσταµένη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ήµου Παγγαίου, κ. Ζαχοπούλου Βασιλική η οποία αναφέρθηκε λεπτοµερώς στην κατάρτιση
προϋπολογισµού του ∆ήµου Παγγαίου οικονοµικού έτους 2022 καθώς και στη Γνώµη
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του Σχεδίου Προϋπολογισµού
απάντησε στα ερωτήµατα των δηµοτικών συµβούλων.

του
του
του
και

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τοποθετήσεις των δηµοτικών
προϋπολογισµού του ∆ήµου Παγγαίου οικονοµικού έτους 2022.
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συµβούλων

επί

Ο επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης κ. ∆ηµήτριος Μπαταλογιάννης δήλωσε ότι καταψηφίζει
τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Παγγαίου οικονοµικού έτους 2022, αναφέροντας τα κάτωθι:
« Στον προϋπολογισµό που µας φέρατε κ. ∆ήµαρχε δεν υπάρχει καµιά πρόβλεψη ενεργειακής
ανεξαρτησίας και αυτονοµίας του ∆ήµου Παγγαίου, αξιοποιώντας φυσικά καθαρά πράσινες πηγές
ενέργειας. Εδώ θέλω να πω ότι τα χρήµατα που πληρώνονται κάθε χρόνο µε έναν πρόχειρο
υπολογισµό, είναι πάνω από 1.000.000.στις διάφορες υπηρεσίες του δήµου. Υπάρχουν
προγράµµατα χρηµατοδότησης φωτοβολταϊκών δηµοτικών πάρκων που µπορούν να καλύψουν
στο 100% τις ανάγκες του δήµου. Μιλάµε για τον φωτισµό των δρόµων και των κοινοχρήστων
χώρων, δηµοτικών κτιρίων και σχολείων, δηµοτικών δοµών κα βεβαίως, εδώ κολλάει και αυτό που
συζητούσαµε στην προηγούµενη συνεδρίαση, όλων των αντλιοστασίων της ∆ΕΥΑΑ Παγγαίου.
Παράλληλα µε αυτόν τον τρόπο µπορούµε να δώσουµε λύση στην καταπολέµηση της ενεργειακής
φτώχειας, ένα σύγχρονο φαινόµενο µε την απαλλαγή σηµαντικού ποσοστού κόστους στους
λογαριασµούς ρεύµατος κοινωνικά και οικονοµικά αδύναµων και ευάλωτων δηµοτών µας.
∆εύτερον, χάσαµε επτά χρόνια κ. ∆ήµαρχε µε δική σας αποκλειστική ευθύνη ώστε να
προχωρήσουµε στο Τοπικό Χωρικό Σχέδιο του ∆ήµου Παγγαίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, πέρα
από το γεγονός το ότι εκκρεµούν εδώ και χρόνια τέσσερα πολεοδοµικά σχέδια, θυµίζω της
παραλίας Οφρυνίου, Αγίου Ανδρέα, Κοκκινόχωµα και Αµισιανά, αυτή τη στιγµή παρ’ όλη την
έντονη ανάγκη οικιστικής ανάπτυξης και εννοείτε τουριστικής ανάπτυξης που υφίσταται στον δήµο
µας, θα αργήσουµε πάρα πολύ µέχρι να µας δοθεί η δυνατότητα επεκτάσεων των σχεδίων πόλεων.
Με αυτό τον τρόπο που λειτουργεί η διοίκησή σας κ. Αναστασιάδη χάνονται καθηµερινά πολλές
επενδύσεις τουριστικού χαρακτήρα και βέβαια µέσα από τον προϋπολογισµό που µας φέρατε δεν
προβλέπεται καµία απολύτως δράση προσκλήσεως επενδυτικού ενδιαφέροντος, που τόσο πολύ το
έχει ανάγκη ο τόπος µας. Αυτή τη στιγµή το όρος Παγγαίο είναι ενταγµένο στο φορέα διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Ροδόπης που το 61% του τµήµατος ανήκει στην Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης, το υπόλοιπο 39% ανήκει στο φορέα διαχείρισης Λίµνης Κερκίνης και δε µας
αφορά τουλάχιστον άµεσα. Πείτε µας κ. Αναστασιάδη µέχρι τώρα καθίσατε στο τραπέζι µε τους
δύο φορείς ώστε να υπάρχει ορθή συνεργασία για την αξιοποίηση του Παγγαίου και κυρίως για την
άντληση των χρηµατοδοτικών εργαλείων που θα οδηγήσουν στην αξιοποίηση των πολλών
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συγκριτικών πλεονεκτηµάτων; Έχουµε να κάνουµε µε το όρος Παγγαίο, ένας τεράστιος ιστορικός
θησαυρός, συνδεδεµένος µε τον θρησκευτικό τουρισµό, µε τον φυσιολατρικό τουρισµό, µε τον
περιπατητικό τουρισµό, µε τον χειµερινό τουρισµό και βεβαίως µε τον γαστρονοµικό τουρισµό.
Απολύτως καµία δράση από τα παραπάνω δεν προβλέπονται και στο φετινό έβδοµο
προϋπολογισµό της ∆ιοίκησής σας. Από τα σαράντα εφτάµιση εκατοµµύρια που µας αναφέρατε
προηγουµένως κ. ∆ήµαρχε που έχετε προϋπολογίσει ως έσοδα, ελάχιστα ως και µηδαµινά είναι
εκείνα που προέρχονται από επενδύσεις και δραστηριότητες του δήµου µας, έπειτα από δικές σας
ενέργειες και βασίζεστε µόνο στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού µε την δική σας
φοροµπηχτική ταχτική. Και επειδή κάποιοι από σας πανηγυρίζουν ότι στην τρέχουσα χρονιά ο
∆ήµος Παγγαίου έχει περισσότερα στο ταµείο, δύο συµπεράσµατα υπάρχουν ή δεν κάνατε αυτά
που προγραµµατίσατε ή η διαχείρισή σας είναι ελλιπής, γιατί µ’ αυτό το πλεόνασµα όπως το λέτε
θα µπορούσατε να προγραµµατίσετε δράσεις ανακούφισης των χαµηλοσυνταξιούχων και των
χαµηλόµισθων. Εµείς δώσαµε θετική ψήφο στο Τεχνικό Πρόγραµµα του 2022 γιατί θέλαµε να
πιστεύουµε ότι έστω και µε τι πολλές ελλείψεις του Τεχνικού Προγράµµατος θα καταφέρνατε να
εκτελέσετε αυτά τα λίγα έργα που έχουν προγραµµατιστεί. Σήµερα όµως θα δώσουµε αρνητική
ψήφο στον Προϋπολογισµό του 2022 γιατί πιστεύουµε ότι η δηµοτική σας αρχή στερείτε
οράµατος, σχεδίου και τολµηρών αποφάσεων. Θα περίµενε κανείς από µια διοίκηση εκλεγµένη µε
το 60%, αντί να κάνει µια απλή και άτολµη διαχείριση, να προχωρούσε σε έναν προϋπολογισµό
που θα έδινε φτερά στον δήµο µας. Αντί αυτού, µε βήµατα σηµειωτόν, παρακολουθούµε µια
διοίκηση κουρασµένη, που απλά βαριέται και δεν θέλει να ξεβολευτεί από την χειµερία νάρκη της.
Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε.»
Ο επικεφαλής της Γ΄ ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. ∆ιαµαντόπουλος Μιχαήλ δήλωσε ότι
καταψηφίζει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Παγγαίου οικονοµικού έτους 2022, αναφέροντας τα
κάτωθι:
«Η διοίκηση από την δική της πλευρά και στέλνοντας έναν προϋπολογισµό στο παρατηρητήριο
µπορεί πήρε τα εύσηµα γιατί τα νούµερα βγαίνουν µε τα παραπάνω. Βέβαια εµείς λέµε, είναι από
ποια πλευρά το βλέπεις. Είναι σύµφωνα µε µια διαχείριση που πάει χέρι-χέρι µε την κυβερνητική
πολιτική γενικότερα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ανταποδοτικότητα των πολιτών; Ή σύµφωνα µε
τις πραγµατικές ανάγκες που έχουν οι δηµότες, η περιοχή µας κ.τ.λ.; Βλέπουµε για άλλον έναν
χρόνο, που το είχαµε τονίσει, ότι τα έσοδα από τα δηµοτικά τέλη και καθαριότητα αν και
υπολογίστηκε ότι θα µειωθούν κατά 12% η τιµή /τ.µ. που ψηφίστηκε από την διοίκηση, βλέπουµε
ότι αυξάνονται κατά εξακόσιες χιλιάδες. Αυτό δεν είναι αποτέλεσµα µόνο στον δικό µας τον δήµο,
είναι γενικότερα µια κεντρική κατεύθυνση η οποία υπάρχει από την κυβέρνηση, του να εισπράττει
συνεχώς περισσότερα χρήµατα από τους δηµότες. Όπως και στον κωδικό, που ρώτησα πριν την κ.
Ζαχοπούλου για τον κωδικό για τα δηµοτικά τέλη τα ανείσπρακτα, αν δει κάποιος τους
προϋπολογισµούς του 2021 µε 2022, εκεί που είχαµε εξακόσιες χιλιάδες ανείσπρακτα χρήµατα από
δηµοτικά τέλη, το 2022 θα έχουµε ένα εκατοµµύριο ανείσπρακτα. ∆ηλαδή χρεώνουµε τους
δηµότες µε ποσά που δεν µπορούν πραγµατικά να ανταποκριθούν να πληρώσουν. Και κατά
συνέπεια κάποιος µπορεί να µην έχει ρεύµα, αναγκάζεται να κόβουν την παροχή του. Χειµώνας
είναι µαγκάλια θα εµφανιστούν ξανά, όχι σε τόσο µεγάλο βαθµό ενδεχοµένως στην περιοχή µας,
αλλά στα µεγάλα αστικά κέντρα αυτά συµβαίνουν. Και ειδικότερα µε τις τιµές του ηλεκτρικού εκεί
που έχουν φτάσει, έρχεται και ο δήµος να ζητάει συνεχώς περισσότερα χρήµατα από τους δηµότες
µέσα από τους λογαριασµούς για να εξασφαλίσει την βιωσιµότητά του, από τη στιγµή που
βλέπουµε ότι ο κρατικός προϋπολογισµός παραµένει σταθερός. Και αν βάλουµε και έναν µικρό
όρο, τον πληθωρισµό που τρέχει η χώρα αυτή τη στιγµή, οι εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες ΣΑΤΑ που
εισπράττει ο δήµος είναι πραγµατικά εξακόσιες πενήντα χιλιάδες, σε σχέση µε πέρυσι, µειώνεται
ουσιαστικά η αξία. Και πως θα κάνει έργα ο δήµος µε αυτά τα χρήµατα, που έχουµε προϋπολογίσει
έργα, περιµένουµε τα προγράµµατα, αν και εφόσον υπάρξουν, περιµένουµε το Τρίτσης. Και βέβαια
και για αυτό υπάρχει κριτική, πως τα διαχειριζόµαστε αυτά τα χρήµατα; Θα ‘ρθούν κάποια
µαζεµένα χρήµατα από το Φιλόδηµος αυτή τη στιγµή και είπαµε ότι θα τα κάνουµε όλα αγροτική
οδοποιία. Αυτή τη στιγµή αυτή ήταν η µεγάλη µας ανάγκη, αυτό κάνουµε. ∆εν θα έχουµε να
κάνουµε σχολεία, δεν θα έχουµε να κάνουµε γεφύρια. Έχουµε να κάνουµε µόνο αγροτική
οδοποιία. Εκεί θα ρίξουµε όλα τα χρήµατά µας. Αυτό είναι ουτοπικό και µπορούµε να επικρίνουµε
την διοίκηση του κ. Αναστασιάδη, πού διαθέτει τα χρήµατα τα οποία έρχονται, αλλά ταυτόχρονα
και πολιτικό είναι και τι κατεύθυνση να ακολουθεί ως προς την γενική γραµµή που θέτει η κάθε
κυβέρνηση. Γιατί αυτή τη στιγµή βλέπουµε το 65% των εσόδων του δήµου, αν εξαιρέσουµε τις
επενδύσεις, προέρχονται από χρήµατα που πληρώνουν άµεσα οι δηµότες. Εµείς σε αυτή τη λογική
διαχείρισης είµαστε απέναντι. ∆εν είναι αυτές οι πραγµατικές ανάγκες που έχει ο ∆ήµος Παγγαίου,
οι δυνατότητες να αποπληρώνει ο δηµότης. Πρέπει να µπει µπροστά το κράτος και να πιεστεί προς
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αυτή την κατεύθυνση και µέσα από την ΚΕ∆Ε, που είναι ο κ. Αναστασιάδης ο ∆ήµαρχός µας, µέσα
από την ΚΕ∆Ε να πιεστεί σ’ αυτή την κατεύθυνση να έχουµε επιπλέον χρήµατα για έκτακτες
ανάγκες να µη τρέχουµε µετά να χρηµατοδοτούµαστε αν και εφόσον, αλλά να προλαµβάνουµε τις
ανάγκες, να’ χουµε τον ανάλογο εξοπλισµό, ώστε να προλαµβάνουµε τα πληµµυρικά φαινόµενα µε
παρεµβάσεις µας, µε δικά µας µηχανήµατα σε ρέµατα. Όπως και τα κάνουν, δεν µπορούµε να
πούµε ότι δεν τα κάνει αυτά η διοίκηση, αλλά στο βαθµό που µπορεί µε τα χρήµατα που έχει.
Τώρα βλέπουµε, το καλοκαίρι κάηκε ο ντουνιάς και εµείς πήραµε πενήντα επτά χιλιάδες για να
προφυλάξουµε το Παγγαίο και το Σύµβολο, δύο µεγάλους ορεινούς όγκους που έχουµε, συν όλον
τον αστικό ιστό της Ελευθερούπολης, το παραλιακό µέτωπο κ.τ.λ. Αυτό είναι πως βλέπει ο καθένας
τον προϋπολογισµό. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις της κυβέρνησης, της ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές
ακολουθεί και η κάθε διοίκηση. Το θέµα είναι ο κόσµος, ο λαός να αντιληφθεί ότι έτσι δεν βγαίνει,
δεν πάει πουθενά αυτό το πράγµα και πρέπει να καταψηφίσει τις κεντρικές διοικήσεις. Από εκεί
πρέπει να το πιάσουµε το νήµα αν θέλουµε να δούµε µια µέρα χαΐρι στον τόπο µας. Αυτά είχα να
πω, εµείς θα καταψηφίσουµε τον προϋπολογισµό, δεν µπορούµε να δεχτούµε αυτό που γίνεται.
Ευχαριστώ πολύ.»
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα όπως αποφασίσει σχετικά.
Ο επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης κ. ∆ηµήτριος Μπαταλογιάννης και οι δηµοτικοί
σύµβουλοι της µείζονος αντιπολίτευσης κ.κ. Ματσάγκος Σταµάτιος, Κανταζίδης Ευφραίµ,
Τσαβδαρίδης Ανέστης, Παπαθανασίου Ιωακείµ και Χριστοδουλίδης Γεώργιος, δήλωσαν ότι
καταψηφίζουν τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Παγγαίου οικονοµικού έτους 2022 σύµφωνα και µε
την ανωτέρω τοποθέτηση του επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης κ. ∆ηµήτριου
Μπαταλογιάννη.
Ο επικεφαλής της Α΄ ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Γεροµάρκος Γεώργιος αφού ανέφερε πως ο
προϋπολογισµός είναι ίσως η κορυφαία συνεδρίαση της ετήσιας δραστηριότητας του δηµοτικού
συµβουλίου, στην συνέχεια δήλωσε ότι ψηφίζει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Παγγαίου
οικονοµικού έτους 2022, αναφέροντας τα κάτωθι:
«Λαµβάνοντας υπόψη την συγκυρία που υπάρχει αυτή τη στιγµή και στον δήµο µας. Λαµβάνοντας
υπόψη όλα αυτά που είπε η προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας, καθώς και τις τοποθετήσεις
του κ. ∆ηµάρχου, του Αντιδηµάρχου αλλά και των συναδέλφων. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ως
εκπρόσωπος µιας µικρής παράταξης δεν έχω την δυνατότητα να καταθέσω δικό µου
προϋπολογισµό όπως µου δίνει το δικαίωµα ο κανονισµός και η νοµοθεσία, όταν εκ µέρους καµίας
άλλης παράταξης δεν υπάρχει πρόταση διαφορετικού προϋπολογισµού. Και βλέποντας ότι αυτό το
οποίο βασικά ενδιαφέρει όλους εµάς και τους συνδηµότες, ότι µπορεί να υπάρχει αυτή η
αργοπορία στην απορρόφηση και στην εκτέλεση των έργων, για την οποία δόθηκαν εξηγήσεις, το
σηµαντικότερο είναι λοιπόν ότι δεν χάνονται τα χρήµατα αυτά αλλά παραµένουν στην διάθεση της
διοίκησης και της εκάστοτε διοίκησης. Ψηφίζω θετικά τον προϋπολογισµό.»
Ο επικεφαλής της Β΄ ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Βαζακίδης Αθανάσιος δήλωσε ότι ψηφίζει τον
προϋπολογισµό του ∆ήµου Παγγαίου οικονοµικού έτους 2022, αναφέροντας τα κάτωθι:
«Ψηφίζω υπέρ του προϋπολογισµού, κάνοντας την επισήµανση αυτή ότι για τα έργα για ακραίες
καταστάσεις, δεν εννοώ µόνο την πυρκαγιά το καλοκαίρι, εννοώ και τους χειµερινούς µήνες που
πολλές φορές έχουµε προβλήµατα. Και εύχοµαι του χρόνου να έχουµε αυτό που είπε ο
συνάδελφος ισολογισµό, αποτελέσµατα χρήσεως, θα είχαµε πολύ περισσότερες πληροφορίες για
την ποιότητα των προσπαθειών που γίνονται. Και επίσης εύχοµαι την επόµενη χρονιά να ξέρουµε
την κατανοµή των έργων. Και βέβαια µε τα δεδοµένα ότι πρέπει να ψηφίσουµε έναν
προϋπολογισµό, ψηφίζω υπέρ.»
Ο δηµοτικός σύµβουλος της µείζονος αντιπολίτευσης κ. Τσιπουρόπουλος Βασίλειος δήλωσε ότι
ψηφίζει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Παγγαίου οικονοµικού έτους 2022, αναφέροντας τα
κάτωθι:
«Η δική
µου τοποθέτηση θα είναι περισσότερο επιχειρηµατικής άποψης. Ψηφίζω τον
προϋπολογισµό χωρίς να ακυρώνω τον αρχηγό της παράταξής µας. Έκανε µια πολύ σωστή και
εύλογη τοποθέτηση. Πρέπει να τα δούµε τα πράγµατα λίγο ανοιχτά ∆ήµαρχε. Η ζωή είναι δούνε
και λαβείν. Πρέπει να βοηθήσουµε κάποια πράγµατα να φανούνε. Αισθάνοµαι περήφανος που είµαι
δηµότης και κάτοικος του ∆ήµου Παγγαίου. Πρέπει να εκµεταλλευτούµε τις αρετές που µας
προσφέρει ο δήµος µας. Μου αρέσει που µπορούµε, όσο µπορούµε και συνεργαζόµαστε διοίκηση
και αντιπολίτευση και δε δηµιουργούνται ίντριγκες και χτυπήµατα κάτω από την ζώνη. Θέλετε
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προτάσεις, µπορούµε να απορροφήσουµε κάποια πράγµατα, ο δήµος έχει παροχές, είναι τεράστιος,
έχει µεγάλη ακτογραµµή, έχει και ένα όρος φηµισµένο το Παγγαίο που οφείλεται και το όνοµα του
δήµου µας. Έχουµε προϊόντα που µπορούµε και παράγουµε δήµαρχε, πάνω από την γη και κάτω
από την γη, άρα µπορούµε να απορροφήσουµε κάποια κονδύλια όλοι µαζί. Μόνο το χώµα της
τύρφης να δείξουµε και να φωτογραφήσουµε, θα καταλάβουν όλοι ότι έχουµε ένα πολύ δυνατό
στοιχείο στα χέρια µας. Άρα εγώ το βλέπω πολύ επιχειρηµατικά κ. ∆ήµαρχε και πολύ ανοιχτά. Και
θα ήθελα να κλείσω ότι και η υπηρεσίες µας είναι πολύ σωστές και πολύ άρτια εξοπλισµένες από
τον δήµο µας. Πρέπει να τους λέµε και ένα ευχαριστώ διότι παράγουν και αυτοί κάποιες αξίες και
κάποιες ενέργειες. Εγώ ∆ήµαρχε είµαι θετικός σε όλα, τα βλέπω πολύ επιχειρηµατικά. Και µόνο
που µου είπαν πέντε µπράβο και πέντε ευχαριστώ που ήταν η πόλη µας όµορφα στολισµένη και
φωτεινή, προτείνω να την ανεβάσουµε και άλλο στα λέβελ της, εγώ χαροποιήθηκα ∆ήµαρχε γιατί
από εδώ ζούµε, από εδώ κοινωνικοποιούµαστε, από εδώ διαφωτιζόµαστε.»

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήµερα
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 189 του
Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 του Ν.4623/19
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.1 & 2 του Ν.4172/2013, µε τις οποίες αντικαταστάθηκαν και
συµπληρώθηκαν οι όµοιες της παρ.1 του άρθρου 266 και της παρ. 1 του άρθρου 268 του
Ν.3852/2010 αντίστοιχα, όπως ισχύουν σήµερα.
4.- Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.
3 του άρθρου 78 του Ν.4555/2018 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 όπως
ισχύει σήµερα
5. - τις διατάξεις του άρθρου 72 περ. β΄ της παρ. 1 καθώς και του άρθρου 266 παρ.1-8 του Ν.
3852/2010, όπως ισχύουν σήµερα
6.- Την µε Α.Π. 2051/18-11-2021 Γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
επί του Σχεδίου π/υ του φορέα (άρθρο 4 ν. 4111/2013)
7.- Την ΚΥΑ µε αριθµ. 55040/21.07.2021 των Υπουργών Οικονοµικών – Εσωτερικών που
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3291/Β΄/26.07.2021 και αφορά τις οδηγίες για την κατάρτιση
προϋπολογισµού των ∆ήµων οικονοµικού έτους 2022.
8.- Την αριθµ. 165/2021 απόφασή του περί κατάρτισης του τεχνικού προγράµµατος εκτελεστέων
έργων και προµηθειών του ∆ήµου Παγγαίου έτους 2022.
9.- Την αριθµ. 149/2021 απόφασή του περί «Καθορισµού ανώτατου ύψους προϋπολογισµού
εξόδων δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας, για το οικ. έτος 2022, του ∆ήµου Παγγαίου».
10.- Τις ισχύουσες αποφάσεις για την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωµάτων και εισφορών του
∆ήµου Παγγαίου.
11.- Τα στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό του υπηρετούντος προσωπικού και τις αποδοχές του.
12.- Τα εισπραχθέντα έσοδα και τα ενταλθέντα έξοδα του έτους 2020 ως και τα αντίστοιχα
στοιχεία έως τον Ιούλιο 2021 του ∆ήµου Παγγαίου
13.- Τις απλήρωτες οφειλές παρελθόντων οικονοµικών ετών
14.- Την αριθµ. 2/2021 απόφαση του 2ου Πρακτικού της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης.
15.- Την αριθµ. 13/2021 απόφαση του 8ου Πρακτικού της Εκτελεστικής Επιτροπής
16.- Το σχέδιο του προϋπολογισµού που κατήρτισε η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθµ.
388/2021 απόφαση του 36ου Πρακτικού της
17.- Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
18.- Τις απαντήσεις – διευκρινίσεις της παριστάµενης Προϊσταµένης ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Παγγαίου, την µειοψηφία των κ.κ. Μπαταλογιάννη ∆ηµήτριου, Ματσάγκου
Σταµάτιου, Κανταζίδη Ευφραίµ, Τσαβδαρίδη Ανέστη, Παπαθανασίου Ιωακείµ, Χριστοδουλίδη
Γεώργιου και ∆ιαµαντόπουλου Μιχαήλ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει και ψηφίζει τον προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων του ∆ήµου Παγγαίου οικονοµικού
έτους 2022 ο οποίος παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ για το έτος: 2022
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Κωδικοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Αριθµοί
0

Προϋπολογισµός σε
ευρώ
9.736.961,12

0,00

Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

852.609,26

0,00

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

205.000,00

0,00

31

Εισπράξεις από ∆άνεια

106.415,16

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

6.072.247,06

0,00

4

Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων

4.026.232,18

0,00

5

Χρηµατικό υπόλοιπο προηγ.έτους

3.813.180,19

0,00

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

20.912.032,26

0,00

Σύνολο Πόρων

45.724.677,23

0,00

1 (πλην 13)

Τακτικά Έσοδα

Απολογισµός
σε ευρώ

Κωδικοί

Έξοδα και Πληρωµές

Αριθµοί
60

Προϋπολογισµός σε
ευρώ

Απολογισµός
σε ευρώ

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

5.638.015,64

0,00

61,62

Αµοιβές και παροχές τρίτων

2.789.039,44

0,00

63,64

Φόροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

474.639,30

0,00

6.000,00

0,00

956.851,30

0,00

2.480.849,11

0,00

300.000,00

0,00

9.418.296,56

0,00

488.103,00

0,00

21.727.367,74

0,00

779.388,19

0,00

0,00

0,00

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

66

Προµήθειες-Αναλώσεις υλικών

67,68
81
82,83,85

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα
Πληρωµές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις Επενδύσεις

Επενδύσεις
71

Αγορές

73

Έργα

74

Μελέτες

75

Συµµετοχή σε επιχειρήσεις

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

552.368,40

0,00

9111

Αποθεµατικό

113.758,55

0,00

45.724.677,23

0,00

Σύνολο εξόδων και πληρωµών

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 184/2021
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Γάκης Κωνσταντίνος
Αναστασιάδης Φίλιππος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ελευθερούπολη 21 ∆εκεµβρίου 2021
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Γάκης Κωνσταντίνος

