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Αριθ. Αποφ 1/2011 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθµ. 1/2011  συνεδρίασης της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. 

 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί του προσχεδίου του προϋπολογισµού και του 

τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου οικ. έτους 2011. 

 
          Στην Ιερισσό και στο Κέντρο Πολιτισµού σήµερα την 24η  του µηνός 
Μαρτίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η 
∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης ∆ήµου Αριστοτέλη,  ύστερα από την από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. 5400/15-03-2011  πρόσκληση του Προέδρου της Χρήστου Αστ. 
Πάχτα, ∆ηµάρχου Αριστοτέλη, που επιδόθηκε νόµιµα  σε κάθε ένα µέλος της 
Επιτροπής. 
          Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο των πέντε (50) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω είκοσι επτά (27) µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.-Χρήστος Πάχτας  10.-Γεώργιος Ξεφτέρης 19.-Γεώργιος  Χατζής 

2.-Ευστάθιος Τσιάλης 11.-Ιωάννα Ευθυµίου                 20.-Άννα Τσιµπίδα 

3.-Ιωάννης Κέκερης 12.-∆έσποινα Ιωακείµ 21.-Αλέξανδρος Τσανανάς 

4.-Αστέριος Μαντζάνος 13.-Εµµανουήλ Μαρκογιαννάκης 22.-Γεώργιος Νάνος 

5.-Βασίλειος Γκότζιος 14.-Βασίλειος Στρούνης 23.-Ιωάννης Βεργίνης 

6.-Στυλιανός Βαλιάνος 15.-Εµµανουήλ Γαλατάς 24.-Σοφία Μπρίκου 

7.-Αστέριος Βασιλούδας 16.-∆ηµήτριος Αρβανιτίδης 25.-Βασίλειος Καλαϊτζής 

8.-Απόστολος Συνάθης 17.-Ιωάννης ∆ασκαλάκης 26.-Ελένη Παναγιωτοπούλου 

9.-∆ηµήτριος Χαδαλής 18.-Αναστασία Ιππέκη 27.-Περικλής Ναούµ 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.-Κωνσταντίνος Τσακνής 8.-Αικατερίνη Κανέλλη-

Γιαννούλη 

15.-Αλέξανδρος Αγγελίδης 

2.-Αικατερίνη Σπυροπούλου-

Ξωνίκη 

9.-Αικατερίνη Ρήγα-Μιµίκου 16.-∆ηµητρία Παπαργυρίου 

3.-Νεκτάριος Μπολίκας 10.-Χρήστος Αντωνάκης 17.-Γεώργιος  Τσιριγώτης 

4.-Κλεοπάτρα Αϊβαζίδου 11.-Φωτεινή Ρίζου 18.-Μαρία Κοκόνα 

5.-Γεώργιος Καρίνας  12.-Κωνσταντίνος Παπαργυρίου 19.-Αργύριος Γαλατσιάνος 

6.-Αθανάσιος Λεµονής 13.-Μαρία Τσιούκα 20.-Παναγιώτα Τσακνή 

7.-Ιωσήφ Τσοπουρίδης 14.-Αστέριος Μαριανός  

      

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  
∆ΗΜΟΥ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
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          Για την τήρηση των πρακτικών παρέστη ο κ. Αυγερινός Νικόλαος, 

Ειδικός Συνεργάτης. 

         Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

         Αρχικά ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη συγκρότηση της ∆ηµοτικής 

Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ως εξής: 

Με το άρθρο 76 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι: 

«1. Στους δήµους µε πληθυσµό µεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) 

κατοίκους συγκροτείται, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία 

λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των µελών του και εκδίδεται 

εντός δύο (2) µηνών από την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών, δηµοτική 

επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο µε συµβουλευτικές αρµοδιότητες. Η 

διάρκεια της θητείας της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα 

δυόµιση έτη. ∆ηµοτική επιτροπή διαβούλευσης µπορεί να συγκροτηθεί και σε 

µικρότερους δήµους, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Η δηµοτική 

επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της 

τοπικής κοινωνίας 

         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 και του ετήσιου προγράµµατος 

δράσης και τουλάχιστον µία φορά κάθε τρεις (3) µήνες για άλλα θέµατα που 

εισάγονται προς συζήτηση. 

        Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώµη της µετά από 

σχετική συζήτηση. 

        Ο ∆ήµος Αριστοτέλη  µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 2299/11-2-2011 

Ανακοίνωση-Πρόσκληση του ∆ηµάρχου, η οποία αναρτήθηκε σε όλα τα 

∆ηµοτικά και Τοπικά Γραφεία, την ιστοσελίδα και την τηλεόραση του ∆ήµου, 

κάλεσε τους φορείς, συλλόγους, και οργανώσεις του δήµου, που επιθυµούν να 

συµµετέχουν στη ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως 

τη βούληση τους έως 21-02-2011. 

         Κατόπιν της παραπάνω πρόσκλησης ανταποκρίθηκαν αρκετοί  φορείς, οι 

οποίοι απέστειλαν στο ∆ήµο Αριστοτέλη  σχετικά έγγραφα µε τα οποία όριζαν 

τους εκπροσώπους τους. 

        Λόγω του ότι ήταν αρκετοί οι φορείς που ανταποκρίθηκαν, η διάρκεια 

της θητείας της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ορίστηκε µέχρι τις 

31/12/2012, προκειµένου να δοθεί η ευκαιρία σε ορισµένους φορείς που δεν 

θα εκπροσωπηθούν αυτή τη φορά να συµµετέχουν την επόµενη περίοδο. 
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Επίσης λόγω του αυξηµένου ενδιαφέροντος η ∆ηµοτική Επιτροπή 

∆ιαβούλευσης αποτελείται από το µέγιστο δυνατό αριθµό µελών, δηλαδή από 

πενήντα (50) µέλη. Αυτό σηµαίνει ότι εκτός του Προέδρου της που ορίστηκε ο 

∆ήµαρχος, συµµετέχουν τριάντα δύο (32) εκπρόσωποι φορέων µε τους 

αναπληρωτές τους  (όσοι όρισαν στα έγγραφά τους) και δεκαεπτά (17) 

δηµότες που προέκυψαν έπειτα από κλήρωση µεταξύ των εγγεγραµµένων 

στους εκλογικούς καταλόγους και τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του 

∆ήµου.  

         Όσον αφορά την κλήρωση των δηµοτών  αυτή έγινε παρουσία 

εκπροσώπων των ∆ηµοτικών παρατάξεων. Επίσης για λόγους 

αντιπροσωπευτικότητας έγινε ανά ∆ηµοτική ή Τοπική Κοινότητα, ώστε να 

προκύψουν δεκαέξι µέλη, ένα για καθεµία από τις 16 Κοινότητες του ∆ήµου 

µας. Το 17ο µέλος θα προκύψει από τους Ειδικούς Εκλογικούς καταλόγους του 

∆ήµου. 

        Πρόκειται για έναν νέο θεσµό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο οποίος 

φέρνει το ∆ήµο σε έναν διαρκή διάλογο και επαφή  µε την Κοινωνία των 

Πολιτών, µέσω των αντιπροσώπων της. Θεωρούµε ιδιαίτερα σηµαντική τη 

συµβολή των τοπικών φορέων σε ότι αφορά την αναπτυξιακή προοπτική του 

∆ήµου 

        Η διαβούλευση έχει ως σκοπό να δώσει την δυνατότητα στα µέλη 

της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης να εκφράσουν τις απόψεις τους 

επί συγκεκριµένων ζητηµάτων και µέτρων έτσι ώστε, ιδίως, η ∆ηµοτική 

Επιτροπή ∆ιαβούλευσης να διαµορφώσει ολοκληρωµένη άποψη για 

θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, κατά την άσκηση των 

αρµοδιοτήτων της. 

        Η διαδικασία των διαβουλεύσεων γίνεται σε δηµόσια συνεδρίαση της 

∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης τουλάχιστον µία φορά κάθε τρεις (3) 

µήνες για θέµατα που εισάγονται προς συζήτηση κατόπιν πρόσκλησης του 

προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης η οποία κοινοποιείται 

στα µέλη µε κάθε πρόσφορο µέσο επτά (7) εργάσιµες ηµέρες πριν τη 

συνεδρίαση και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση 

θεµάτων. 

          Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την αµέσως 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. 

Η γραµµατειακή υποστήριξη της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις 

υπηρεσίες του δήµου και τηρούνται πρακτικά. Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης 

διατυπώνει τη γνώµη της µετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της 

αναγράφονται όλες οι γνώµες που διατυπώνονται. 
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          Έπειτα ο Πρόεδρος ενηµέρωσε τα µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής 

∆ιαβούλευσης σχετικά µε τα αποτελέσµατα της απογραφής που πρόσφατα 

έγινε στο ∆ήµο Αριστοτέλη, λέοντας τα εξής: 

   

         Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της ∆ηµοτικής 
Επιτροπής ∆ιαβούλευσης  έντυπο οικονοµικών στοιχείων µε τίτλο: 
«Επισηµάνσεις-Επεξηγήσεις οικονοµικής κατάστασης. Ισολογισµός έναρξης 
31/12/2010  του ενοποιηµένου ∆ήµου Αριστοτέλη. 
       

          Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης, 

σχετικά µε την γνωµοδότηση επί του προσχεδίου του προϋπολογισµού και του 

Τεχνικού Προγράµµατος οικ. έτους 2011 ανέφερε τα εξής: 

Για την σύνταξη του προϋπολογισµού ∆ήµου Αριστοτέλη οικ. Έτους 2011 

λαµβάνονται υπόψη: 

1.  Οι µε αριθµ. 7028/2004 και 3966/24-01-2011 ΚΥΑ των υπουργών 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 

Οικονοµικών περί Καθορισµού του τύπου του προϋπολογισµού των 

δήµων και κοινοτήτων και  Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισµού 

των δήµων, οικονοµικού έτους 2011 αντίστοιχα. 

2. Οι διατάξεις του ν. 3463/2006 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων που 

αφορούν θέµατα οικονοµικής διαχείρισης. 

3. Οι διατάξεις του ν. 3852/2010  που αφορούν θέµατα οικονοµικής 

διαχείρισης και µεταβίβασης αρµοδιοτήτων. 

4. Οι ισχύουσες αποφάσεις δηµοτικού συµβουλίου των τριών δήµων για 

την επιβολή των τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. 

5. Η απόφαση δηµοτικού συµβουλίου για την κατάρτιση του Τεχνικού 

Προγράµµατος έτους 2011 

6. Οι πάσης φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις που νοµίµως ελήφθησαν 

από τους τρεις δήµους έως 31-12-2010, καθώς ο νέος δήµος 

Αριστοτέλη είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωµάτων και 

υποχρεώσεων των τριών δήµων που συνενώθηκαν σύµφωνα µε το 

άρθρο 1 του ν.3852/2010 

7. Κάθε άλλη σχετική νοµοθεσία που έχει εφαρµογή στους δήµους. 

 

Στο πλαίσιο µεταφοράς αρµοδιοτήτων και αλλαγών που επιφέρει η 

εφαρµογή του Καλλικράτη επηρεάζει αναπόφευκτα και την οικονοµική 

λειτουργία του δήµου. Συγκεκριµένα: 

1. Στο ∆ήµο µας η άσκηση αποκεντρωµένων αρµοδιοτήτων της 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής έως 31-12-2010 στα όρια του δήµου 



 5

µας, που είναι η υπηρεσία της Πολεοδοµίας έχει ως συνέπεια την ενσωµάτωσή 

της στο σύνολό της στην λειτουργία του δήµου µας. Τα έσοδα της 

Πολεοδοµίας από ανταποδοτικά τέλη το 2010 ανήλθαν στις 10.000,00 € 

περίπου και τα έσοδα της ∆ΟΥ από την βεβαίωση προστίµων ανέγερσης και 

διατήρησης αυθαιρέτων που αντιστοιχούν στο 50% που εισέπραττε η ΝΑΧ για 

το έτος 2010 ανήλθαν στα 70.000,00 € Το υπόλοιπο των βεβαιωµένων 

χρηµατικών καταλόγων (προς είσπραξη) για πρόστιµα την 31-12-2010 

ανέρχεται στις 90.000,00 € περίπου. Οι ετήσιες δαπάνες λειτουργίας της 

υπηρεσίας αυτής ανέρχονται στις 264.000,00 περίπου (εκ των οποίων 

234.000,00 για µισθοδοσία υπαλλήλων και 30.000,00 € για λοιπές 

λειτουργικές δαπάνες). 

2. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αριστοτέλη -  και 

σε εφαρµογή του νόµου - η λειτουργία του Παιδικού Σταθµού Αρναίας θα 

ασκείται από το δήµο. Τα συνολικά έσοδα του Παιδικού ανέρχονται στα 

89.000,00 € ετησίως εκ των οποίων  80.000,00 € αφορά επιχορήγησή του από 

το δήµο µέσω της µηνιαίας τακτικής επιχορήγησης, η µεταβίβαση της οποίας 

δεν θα υφίσταται µετά την ενσωµάτωση της υπηρεσίας του Παιδικού Σταθµού 

στο δήµο. Οι δαπάνες του ανέρχονται στα 89.000,00 € ετησίως περίπου. 

3. Μετά την συγχώνευση των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

των συνενούµενων δήµων σε ένα µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, οι 

δύο υπάλληλοι που υπηρετούν στα ΚΑΠΗ ∆ήµου Παναγίας και ΚΕΦΟ Γοµατίου 

θα µεταφερθούν στο δήµο. Η µισθοδοσία τους ανέρχεται στις 61.000,00 € 

ετησίως. 

4. Από 01-01-2011 µεταφέρονται στο δήµο µας και 16 καθαρίστριες 

Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου των σχολικών µονάδων. Η µισθοδοσία  

τους ανέρχεται στα 227.500,00 € περίπου το χρόνο και προβλέπεται ότι θα 

πληρώνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών µέσω της µηνιαίας τακτικής 

επιχορήγησης που εισπράττει ο δήµος. 

5. Από 01-07-2011 ο δήµος αναλαµβάνει την µεταφορά των µαθητών 

στα σχολεία. Το κόστος της παρεχόµενης αυτής εργασίας εκτιµάται στο ποσό 

των 900.000,00 €. Προσδοκάται ότι το κόστος αυτό θα καλυφθεί από 

επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

 

Με τον ετήσιο προϋπολογισµό που καταρτίζει ο ∆ήµος προσδιορίζονται 

τα έσοδα και τα έξοδα του ∆ήµου τα οποία και πρέπει να ισοσκελίζονται.  

 

Τα ΕΣΟ∆Α οικονοµικού έτους 2011 προϋπολογίζονται στο ποσό των 

20.500.000,00 €  και διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 
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 (κ.α. Ο). ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α µε ποσό 7.027.000,00 έναντι των 7.454.449,36 

και 6.977.926,28 € που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν αντίστοιχα το 2010, 

τα οποία αναλύονται ως εξής:  

    

- (κ.α. 01) από την εκµίσθωση ακινήτων του ∆ήµου, από µισθώµατα 

µυδοκαλλιεργειών και ιχθυοκαλλιεργειών, από τέλη λαϊκών αγορών και από 

δικαίωµα βοσκής µε ποσό 181.586,00 € έναντι των 358.520,21 και 

217.001,58 € που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν αντίστοιχα το 2010.  Η 

διαφορά προκύπτει κυρίως: από την µεταφορά των εσόδων χρήσης αιγιαλού 

ποσού 114.000 € και εσόδων από λατοµεία ποσού 15.000 € από την 

κατηγορία των εσόδων από ακίνητη περιουσία (01) στην κατηγορία  έσοδα 

από λοιπά τέλη και δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών (04) και στην κατηγορία 

(07) λοιπά τακτικά έσοδα. Η υπόλοιπη διαφορά προκύπτει από τον υπολογισµό 

χαµηλότερων µισθωµάτων λόγω είσπραξης 4 µισθωµάτων από 01-03-2011 

από την ΑΞΤΑΣΑ ∆ΑΕ. 

 

- (κ.α. 02) από την κινητή περιουσία του ∆ήµου που είναι οι τόκοι 

χρηµατικών καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασµούς του ∆ήµου µε ποσό 

4.200,00 € έναντι των 2.427,23 και 2.227,23 € που βεβαιώθηκαν και 

εισπράχθηκαν αντίστοιχα το 2010. Στο ποσό αυτό προβλέπονται και οι τόκοι 

χρηµατικών καταθέσεων του Παιδικού Σταθµού Αρναίας. 

 

- (κ.α. 03) από ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, 

υδρεύσεως, αρδεύσεως, αποχέτευσης µε ποσό 3.095.750,00 € έναντι των 

2.927.177,22 και 2.654.682,81 € που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 

αντίστοιχα το 2010. 

 

- (κ.α. 04) από λοιπά τέλη, δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών, όπως έσοδα 

νεκροταφείων, τέλος ακίνητης περιουσίας, τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων, 

τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών,  τέλος χρήσης 

κοινοχρήστων χώρων, έσοδα χρήσης αιγιαλού, τέλος διαφήµισης, τέλος 

αδειών οικοδοµών, µε ποσό 543.705,00 € έναντι των 390.190,12 και 

328.345,08 € που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν αντίστοιχα το 2010. Η 

κύρια διαφορά προέρχεται από τα έσοδα χρήσης αιγιαλού (114.000,00) που 

αναφέρθηκε παραπάνω (στο 01) και από µία µικρή αύξηση προϋπολογισµού 

κάποιων εσόδων (ΤΑΠ, Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων, τέλος επί των 

ακαθαρίστων).   
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- (κ.α. 05) από φόρους και εισφορές, όπως φόρος ζύθου, εισφορά σε χρήµα 

λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων, εισφορά από την 

συµµετοχή δηµοτών σε επεκτάσεις ΦΟΠ, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, 

από την άσκηση πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων, µε ποσό 375.567,35 € έναντι 

των 142.817,99 € που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν το 2010. Η  διαφορά 

προκύπτει λόγω της αναγραφής στον προϋπολογισµό (2010) ποσού 

120.000,00 από εισφορά σε χρήµα λόγω πράξης εφαρµογής και της 

βεβαίωσης και είσπραξης ενός µικρού ποσού (15.000,00) καθώς επίσης από 

την αναγραφή προϋπολογισθέντων ποσών κατ΄εκτίµηση. Επίσης στα έσοδα 

αυτά περιλαµβάνονται και οι εισφορές υπέρ ΤΕΑ∆Υ και ΤΠ∆Υ οι οποίες 

παρακρατούνται από το Υπ.Εσωτερικών µέσω της ΚΑΠ του δήµου και στην 

συνέχεια γίνεται λογιστική τακτοποίηση από το δήµο. 

 

- (κ.α. 06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες, όπως η 

γνωστή σε όλους ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών του δήµου και  ΚΑΠ 

για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων µε ποσό 2.687.510,80 € 

έναντι των 3.531.660,27 € που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν το 2010. Η 

διαφορά προκύπτει λόγω διαφορετικής αντιµετώπισης από τους 

συνενούµενους δήµους της λογιστικής τακτοποίησης των εσόδων από 

τοκοχρεολυτικές δόσεις δανείων. 

 

- (κ.α. 07) λοιπά τακτικά έσοδα, όπως από παράβολα για την έκδοση αδειών 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, από τη 

διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου, από παράβολα αδειών παραµονής 

αλλοδαπών, από τουριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου, µε ποσό 

139.200,00 € έναντι των 101.656,32 και 101.191,32 € που βεβαιώθηκαν και 

εισπράχθηκαν αντίστοιχα το 2010. 

 

(κα. 1). ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α µε ποσό 4.574.330,73 έναντι των 2.923.355,05 

που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν το 2010, τα οποία αναλύονται ως εξής:  

 

-κα. ( 11) και (12) από επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών, 

όπως για το πρόγραµµα της µερικής απασχόλησης, τις αποδοχές υπαλλήλων 

ΚΕΠ, για λειτουργικά έξοδα ανταποκριτή, για το πρόγραµµα Life, για το 

πρόγραµµα «Συν-κοινωνία», µε ποσό 1.365.495,93 € έναντι των 203.530,18 

€ που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν το 2010. Στο προϋπολογισθέν ποσό 

συνυπολογίζεται και επιχορήγηση ποσού 900,00 € για την µεταφορά µαθητών 
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– ως νέα αρµοδιότητα που περιέρχεται στο δήµο- από όπου προκύπτει και η 

κύρια διαφορά. 

 

- (κα. 13) από επιχορηγήσεις για επενδύσεις όπου εγγράφονται όλες οι 

επιχορηγήσεις (νέες ή υπόλοιπα επιχορηγήσεων) που αναµένεται να 

εισπραχθούν µε ποσό 2.906.834,80€ έναντι των 2.634.689,89 € που 

βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν το 2010. 

 

- κ.α. (14), (15) και (16) από δωρεές (χρηµατικές και µη) , προσαυξήσεις 

λόγω εκπρόθεσµης καταβολής χρεών, πρόστιµα ΚΟΚ, πρόστιµα ανέγερσης και 

διατήρησης αυθαιρέτων  µε ποσό 282.500,00 € έναντι των 85.134,98 € που 

βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν το 2010. Η διαφορά προκύπτει λόγω 

αναγραφής του ποσού 180.000,00 € των εσόδων από πρόστιµα της 

Πολεοδοµίας. 

 

(κα. 2). ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ µε ποσό 

264.000,00 € έναντι των 107.138,75 € και 65.269,91 που βεβαιώθηκαν και 

εισπράχθηκαν το 2010, τα οποία αναλύονται ως εξής: 

 

- κ.α. (21) και (22) έσοδα τα οποία θα βεβαιωθούν για πρώτη φορά το 2011 

και αφορούν παρελθούσες χρήσεις (πριν του 2010). Πρόκειται για τους 

Χρηµατικούς Καταλόγους ύδρευσης και αποχέτευσης Β΄εξαµήνου 2009 και 

Α΄εξαµήνου 2010 ∆.Κ. Αρναίας και Τ.Κ. Βαρβάρας, Χρηµατικό κατάλογο 

ύδρευσης, αποχέτευσης, βοσκής έτους 2009 ∆.Ε. Παναγίας και χρηµατικοί 

κατάλογοι άρδευσης ετών 2003-2009 ∆.Κ. Αρναίας. 

 

(κα. 3). ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ µε ποσό 

3.070.836,48 € έναντι των 1.580.068,00 και 373.235,06 € που βεβαιώθηκαν 

και εισπράχθηκαν αντίστοιχα το 2010, τα οποία αναλύονται ως εξής: 

 

- (κ.α.31) έσοδα από τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων των τριών 

συνενούµενων δήµων µε ποσό 836.000 € έναντι των 107.138,75 € που 

βεβαιώθηκαν το 2010. Ποσά που παρακρατούνται από το Υπ.Εσωτερικών µέσω 

της ΚΑΠ του δήµου και στην συνέχεια γίνεται λογιστική τακτοποίηση από το 

δήµο.  Η διαφορά προκύπτει από την διαφορετική αντιµετώπιση – 

κωδικοποίηση από τους συνενούµενους δήµους της λογιστικής τακτοποίησης 

των εσόδων από τοκοχρεολυτικές δόσεις δανείων. 
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- (κ.α. 32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα 

έτη τα οποία ουσιαστικά είναι τα υπόλοιπα των βεβαιωµένων χρηµατικών 

καταλόγων την 31-12-2010 από πάσης φύσεως τέλη και δικαιώµατα µε ποσό 

2.234.836,48 € έναντι των 1.580.068,00 € και 373.235,06 που βεβαιώθηκαν 

και εισπράχθηκαν αντίστοιχα το 2010. Αποτελείται από: 1.462.672,81 € από 

∆.Ε. Σταγείρων-Ακάνθου + 161.198,04 από ∆.Ε. Αρναίας + 610.465,63 € από 

∆.Ε. Παναγίας = 2.234.336,48. Επισηµαίνεται ότι ποσό 334.552,67 € από το 

υπόλοιπο (610.465,63) € της ∆.Ε. Παναγίας είναι προς διερεύνηση καθώς οι 

καθυστερηµατικοί κατάλογοι που παραδόθηκαν από την ∆.Ε. Παναγίας 

ανέρχονται στο ποσό των 275.912,96 €. 

 

(κ.α. 4). ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ µε ποσό  4.584.000,00 έναντι των 995.954,78 

που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν το 2010, τα οποία αναλύονται ως εξής: 

 

- (κ.α. 41) εισπράξεις υπέρ του δηµοσίου και τρίτων µε ποσό  4.584.000,00 

έναντι των 995.954,78 που βεβαιώθηκαν το 2010. Πρόκειται για την 

αναγραφή πάσης φύσεως κρατήσεων που παρακρατούνται κατά την πληρωµή 

χρηµατικών ενταλµάτων και αποδίδονται στη συνέχεια από τον ταµία. 

Αφορούν κρατήσεις για αποδοχές, προµηθευτές, παροχή υπηρεσιών, εργασίες, 

απολαβές αιρετών. 

 

- (κ.α. 42) Επιστροφές χρηµάτων  µε ποσό  26.000,00 € έναντι των 

5.758,43 € που βεβαιώθηκαν το 2010. Πρόκειται για την επιστροφή της 

παγίας προκαταβολής στο τέλος του έτους καθώς και επιστροφή αχρεωστήτως 

καταβληθέντων χρηµατικών ποσών. 

 

(κ.α. 5) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ µε ποσό  1.031.732,92 € έναντι των 

1.143.081,86 € που βεβαιώθηκαν το 2010. Πρόκειται για το Χρηµατικό 

υπόλοιπο την 31-12-2010 των τριών συνενούµενων δήµων, το οποίο 

αποτελείται από: 226.822,67 € από τακτικά + 13.084,91 € από έκτακτα 

ανειδίκευτα + 791.825,34 € από έκτακτα ειδικευµένα = 1.031.732,92 €. 

Επισηµαίνεται ότι από το ποσό των 84.711,94 € που ήταν τα τακτικά έσοδα 

του τ. δήµου Σταγείρων-Ακάνθου την 31-12-2010, ποσό 69.235,25 € ήταν 

εισπραχθείσες µη αποδοθείσες επιχορηγήσεις έτους 2010 για λειτουργικές 

δαπάνες σχολείων ενώ παράλληλα έγινε και δέσµευση του ποσού των 

55.291,32 €  πριν τις 31-12-2010 από εργολάβο σε τραπεζικό λογαριασµό του 
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τ. ∆ήµου Σταγείρων-Ακάνθου, το οποίο τελικά αναλήφθηκε από τον ίδιο στις   

04-03-2011 µε το επιπλέον ποσό των 211,00 € για δικαστικά έξοδα.  

 

 

Για τον υπολογισµό των ΕΞΟ∆ΩΝ οικονοµικού έτους 2011  θα 

ληφθούν υπόψη οι αποδόσεις των προϋπολογισµών των τριών συνενούµενων 

δήµων έτους 2010. 

Οι κύριοι άξονες οι οποίοι αποτελούν και τα µεγάλα ποσά τα οποία 

διοχετεύονται στον προϋπολογισµό είναι:  

 

1. Η µισθοδοσία παντός φύσεως προσωπικού, ειδικών συνεργατών και 

απολαβές αιρετών, που ανέρχονται στο ποσό των 3.200.000,00 € περίπου. 

 

2. Οι τιµολογηθέντες – µη πληρωθέντες - υποχρεώσεις των τριών 

συνενούµενων δήµων την 31-12-2010 οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 

5.200.492,14 € και απεικονίζονται στην ανάπτυξη του κωδικού εξόδου 81. 

 

3. Οι αναληφθέντες υποχρεώσεις από παντός φύσεως συµβάσεις που 

συνάφθηκαν από τους τρεις συνενούµενους δήµους έως την 31-12-2010 και 

αφορούν κυρίως έργα, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, προµήθειες και µελέτες 

οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 7.740.000,00 € περίπου. 

 

4. Οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των συναφθέντων δανείων των τριών 

συνενούµενων δήµων  για το 2011 οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 

836.000,00 € περίπου (κ.α. 00.6515).  

 

5. Τα υπόλοιπα των συµµετοχών των τριών συνενούµενων δήµων σε 

επιχειρήσεις την 31-12-2010, τα οποία ανέρχονται στο ποσό 

των1.736.743,99€, ως εξής: 

• Κοινωφελής Επιχειρήσεις: 300.000,00 (κ.α. 15.6473.01) 

• ∆ιαδηµοτική Σφαγείων: 1.194.500,00 € (κ.α. 00.7512.01) 

• Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων: 200.000,00  

• ΑΝΕΤΧΑ: 42.243,99 € 

 

6. Το αποθεµατικό ποσού 445.740,00 το οποίο είναι έως το 5% των 

προϋπολογισθέντωντακτικών εσόδων.  
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7. Οι δαπάνες µεταφοράς των µαθητών στα σχολεία οι οποίες ανέρχονται στο 

ποσό των 900.000,00 € (ποσό κατ΄εκτίµηση) (15.6413.01). 

 

8. Επιχορηγήσεις σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές και επισκευαστικές 

ανάγκες και σε ΝΠ∆∆ οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 670.290,00 €. 

 

9. Τα δικαστικά έξοδα  και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 

συµβιβαστικών πράξεων οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 2.200.000,00 €  

(κ.α. 00.6492.02). 

 

          Όλες οι παραπάνω δαπάνες κατηγοριοποιούνται µέσα στον 

προϋπολογισµό κατά είδος δαπάνης και κατά υπηρεσία. 

 

         Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής 

∆ιαβούλευσης προκειµένου να υποβάλλουν ερωτήµατα και να κάνουν τις 

προτάσεις τους. 

         Ο κ. Ιωάννης Κέκερης έθεσε ερωτήµατα για πολεοδοµικά ζητήµατα, την 

κατασκευή Βιολογικών καθαρισµών,  την διαχείριση απορριµµάτων και την 

χωροθέτηση του ΧΥΤΑ.  

Ο κ. ∆ηµήτριος Χαδαλής πρότεινε να υπάρχει στον προϋπολογισµό Κ.Α. 

για την τουριστική προβολή του ∆ήµου. 

Ο κ. Στυλιανός Βαλιάνος ρώτησε αν ο ∆ήµος σχεδιάζει και 

προσανατολίζεται στη δηµιουργία εργοστασίου ανακύκλωσης και παραγωγής 

ενέργειας. Επίσης αν ο ∆ήµος σκοπεύει να αξιοποιήσει την ακίνητη  περιουσία 

του, καθώς και αν έχουν προβλεφτεί οι τόκοι των δικαστικών επιδιώξεων στην 

απογραφή. Ο κ. Βαλιάνος αναφέρθηκε στο ζήτηµα των παρανόµως 

παρακρατηθέντων εσόδων των ∆ήµων και στο κατά πόσον αυτά θα 

µπορούσαν να διεκδικηθούν. Τέλος ο κ. Βαλιάνος πρότεινε οι οφειλές προς το 

∆ήµο από ανταποδοτικά τέλη να βεβαιωθούν στη ∆.Ο.Υ. ώστε να 

διασφαλιστούν τα έσοδα.  

Ο κ. Ευστάθιος Τσιάλης πρότεινε το Πρόγραµµα «ο ∆ήµος στο ∆ηµότη» 

που αφορά το ξαναζωντάνεµα των Κοινοτήτων να επεκταθεί µε καθηµερινή 

παρουσία υπαλλήλων στα ∆ηµοτικά και Τοπικά Γραφεία. 

Ο κ. Αστέριος Βασιλούδας πρότεινε να συµπεριληφθούν στον 

προϋπολογισµό και το Τεχνικό Πρόγραµµα έργα που αφορούν την αγροτική 

οδοποιία. 

         Η κα Ιωάννα Ευθυµίου πρότεινε την αξιοποίηση του αναψυκτηρίου στην 
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περιοχή «Πέντε Βρύσες» Τοπικής Κοινότητας Βαρβάρας και την αύξηση του 

µισθώµατος του ∆ηµοτικού ξενώνα Βαρβάρας. 

Ο κ. Αστέριος Μαντζάνος πρότεινε την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης 

στην περιοχή του γηπέδου ποδοσφαίρου Γοµατίου, ενώ αναφέρθηκε και ο 

ίδιος στην ανάγκη εκτέλεσης εργασιών αγροτικής οδοποιίας. 

Ο Πρόεδρος απάντησε συνολικά στα ερωτήµατα που τέθηκαν από µέλη 

της Επιτροπής.  

 Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, αφού έλαβε υπόψη της την 

εισήγηση του Προέδρου του ∆.Σ. και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.-Ενηµερώθηκε επί του περιεχοµένου του προσχεδίου προϋπολογισµού 

εσόδων και εξόδων του ∆ήµου Αριστοτέλη οικ. έτους 2011, όπως αυτό 

παρουσιάστηκε από το ∆ήµαρχο Αριστοτέλη και Πρόεδρο της ∆ηµοτικής 

Επιτροπής ∆ιαβούλευσης κ. Χρήστο Πάχτα,  και τα έργα που αναγράφονται σε 

αυτό. 

2.-Εισηγείται  να ληφθούν υπόψη στη σύνταξη του τελικού σχεδίου 

προϋπολογισµού οι προτάσεις και παρατηρήσεις των µελών της Επιτροπής. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 1/2011 

Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως εξής. 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ 
 

Ακολουθούν υπογραφές 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

 
 

 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤ. ΠΑΧΤΑΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

 
 
 
  


