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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 2/2011 Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα : «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς, έτους 2011».
Αριθμός απόφασης : 2/2011
Σήμερα στις 14 του μήνα Απριλίου του έτους 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00
μμ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση
στο Δημοτικό κατάστημα , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.4999/11-4-2011
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου που δημοσιεύθηκε στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε στους Συμβούλους
αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βόγιας Δημήτριος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Καψάλης Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαυρογιάννης Αντώνιος
15. Μπελιάς Αντώνιος
17. Πατσάς Κυριάκος
19. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
23. Σιμούλης Θωμάς
25. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος
12. Μαρούδας Ρίζος
14. Μπάτσικας Βασίλειος
16. Ξαφάρας Χρήστος
18. Στάθης Νικόλαος
20. Σμυρλής Βασίλειος
22. Συρακούλης Γεώργιος
24. Τσαγκάλης Αντώνιος
26. Καλαγιάς Γρηγόριος

1. Τσιτσές Δημήτριος
Προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς
και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι υπάλληλοι του Δήμου Δημηνίκος
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
Θέμα : «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς, έτους 2011».
Αριθμός απόφασης : 2/2011
Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε το θέμα και παρουσίασε στο δημοτικό συμβούλιο τα
παρακάτω:
«1. Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα
Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το
Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό,
ως παράρτημα.
2. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν
στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των
υπηρεσιών τους.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,
καθορίζονται τα ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές
ενότητες. Σε περίπτωση που δημοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα
εξυγίανσης, ο προϋπολογισμός του συντάσσεται με βάση αυτό.
4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών
του δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του
Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία
να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο.
5.Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη
προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες
διαβούλευσης.
6.Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς 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.
7.Ο προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η εισηγητική έκθεση της
οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν
την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται στον
Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν
εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται
από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το
νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του
προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό
συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών.
8.Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του
σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Με απόφαση του
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Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από
γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δημοτική και
τοπική κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς
και το ύψος αυτής με βάση τον πληθυσμό. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας
προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ή ο
πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.»
Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.3 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 εκδόθηκε η υπ’
αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. ενώ η σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές
κοινότητες ορίζεται με την 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’)
απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.8 του άρθρου 266 του
Ν.3852/2010.
Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 267 του ν. 3852/10 για την πρώτη εφαρμογή
του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:
«1. Οι δήμοι που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο καταρτίζουν τον προϋπολογισμό
τους εντός του πρώτου τριμήνου του 2011.
2.Στον προϋπολογισμό του νέου δήμου, εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι
υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις των συνενούμενων δήμων ή κοινοτήτων. Μέχρι την
κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του νέου δήμου και πάντως όχι αργότερα
από την ανωτέρω προθεσμία, οι προϋπολογισμοί των δήμων και κοινοτήτων που
συνενώνονται, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του 2010. Μετά
την πάροδο της προθεσμίας αυτής, δεν επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με
βάση τον προϋπολογισμό των συνενούμενων δήμων και κοινοτήτων, πλην αυτών που
αφορούν στις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων
ασφαλιστικών εισφορών".
Σύμφωνα με την περίπτωση δ άρθρο 9 Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011 για το έτος
2011, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί ο οικονομικός προϋπολογισμός και το
Τεχνικό Πρόγραμμα. Συνεπώς δεν απαιτείται η σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος
Δράσης για το έτος 2011.
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ
141/09.02.2011 τεύχος Β’ εφόσον έχουν μεταβιβασθεί σε δημοτικές ή τοπικές
κοινότητες συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή
των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του Ν 3852/2010, πριν την έναρξη των
παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν. 3852 /
2010. Συνεπώς εφόσον, όπως στην περίπτωση του Δήμου μας δεν
μεταβιβάστηκαν τέτοιες αρμοδιότητες δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του
άρθρου 86 του ν. 3852/10.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες
στην από 13/4/2011 συνεδρίασή της σχετικά με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού,
κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες έχει
συγκεντρώσει και αξιολογήσει κατά την παρ.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ.
3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’) η Εκτελεστική Επιτροπή.
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Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 4/2011 απόφασή της εισηγήθηκε το
προσχέδιο του Προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή κατά την περιπτ. δ’ του
άρθρου 63 του Ν.3852/2010.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύμφωνα
με την περίπτ. α’ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισμού το
οποίο και υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ.26/2011 απόφασή της.
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ
141/09.02.2011 τεύχος Β’)
«3.Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπ'
όψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και
ειδικότερα, για μεν τα έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που
έχουν ενταλθεί.»
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,
παρουσίασε αναλυτικά τις οφειλές των πρώην Δήμων που συνενώθηκαν στο Δήμο
Αγιάς και ανέφερε ότι αυτές αποτελούν τροχοπέδη στην προσπάθεια της δημοτικής
αρχής για άμεση ανάπτυξη του Δήμου και οδήγησαν στη σύνταξη ενός
προϋπολογισμού διαχειριστικού και καταγραφής της τωρινής οικονομικής
κατάστασης.
Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος, ανέφερε ότι στη συνεδρίαση της Επιτροπής
Διαβούλευσης, επισήμανε την προσπάθεια που πρέπει να γίνει απ’ όλους, ώστε να
προετοιμασθεί ο Δήμος, με έτοιμες μελέτες και δράσεις, για την επόμενη
διαχειριστική περίοδο, εκφράζοντας την πίστη του ότι αυτό θα επιτευχθεί.
Τέλος ο Δήμαρχος είπε ότι η προσπάθεια αυτή ξεκινά μέσα από τον πρώτο
προϋπολογισμό του νέου Δήμου Αγιάς, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται στο μέτρο
του δυνατού, μελέτες και δράσεις που θα μας επιτρέψουν να ωριμάσουμε προτάσεις
ενόψει των χρηματοδοτήσεων που θα προκύψουν και των νέων επενδυτικών
προγραμμάτων, όπως το «Πρόγραμμα Ελλάδα».
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε για τον προϋπολογισμό του Δήμου
οικονομικού έτους 2011.
Στην συνέχεια ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των επικεφαλής των
δημοτικών παρατάξεων και των συμβούλων.
Ακολούθησε η τοποθέτηση του επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας «Νέοι
Ορίζοντες» κ. Κουτσαντά που επισήμανε την έλλειψη Δημαρχείου στο Δήμο και ότι
για την ανάπτυξη του Δήμου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό, εκτός της εγγραφής με
τίτλο «Ανάπλαση -ανάδειξη παλαιάς κρεαταγοράς Αγιάς».
Έπειτα ζήτησε να τοποθετηθεί ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας
«Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος, ο οποίος είπε ότι καταψηφίζει τον
προϋπολογισμό, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει σήμερα Τοπική
Αυτοδιοίκηση χωρίς την πλήρη χρηματοδότησή της από την Κεντρική Εξουσία και
ζήτησε από το δημοτικό συμβούλιο να διεκδικήσει τους πόρους και τις
χρηματοδοτήσεις που παράνομα παρακρατούνται και της αποδίδονται στους Δήμους,
με αποτέλεσμα να οδηγούνται οι Δήμοι σε μαρασμό ή σε φοροεισπρακτική πολιτική,
να κινδυνεύουν άμεσα δομές όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι» κλπ.
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Επίσης ο κ. Μαρούδας αναφέρθηκε σε τέλη και φόρους που μπορούν να
καταργηθούν, έκανε δε ειδική μνεία για τη μείωση που πρέπει να γίνει στη
φορολόγηση ειδικών κατηγοριών του πληθυσμού, όπως είναι οι άνεργοι, τα άτομα με
ειδικές ανάγκες και οι συνταξιούχοι και αντίστοιχα την αύξηση της φορολόγησης
στην Εκκλησιαστική περιουσία στο 45%, την αύξηση τελών στα εμπορικά κέντρα,
στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις.
Ακολούθησε η τοποθέτηση του δημοτικού σύμβουλου της παράταξης μείζονος
μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιου που
χαρακτήρισε «φούσκα» τον προϋπολογισμό, επισήμανε ότι τον καταψηφίζει διότι ο
προϋπολογισμός δεν συντάχθηκε με ειλικρίνεια και διαφάνεια και ότι είναι σίγουρος
ότι θα επαληθευθεί την ώρα του απολογισμού.
Επίσης ο κ. Τριανταφύλλου χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό εξωραϊστικό, χωρίς
τεκμηριωμένη εισηγητική έκθεση, στον οποίο περιλαμβάνονται κατακερματισμένα
έργα και μελέτες.
Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης μείζονος
μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. Βατζιάς Αντίγονος που
επισήμανε ότι καταψηφίζει τον προϋπολογισμό όπως έκανε και με το Τεχνικό
Πρόγραμμα Έργων, επίσης δήλωσε ότι συμφωνεί με την τοποθέτηση του κ.
Τριανταφύλλου.
Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης μείζονος
μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. Καψάλης Βασίλειος που
δήλωσε ότι καταψηφίζει τον προϋπολογισμό, διότι είναι μη υλοποιήσιμος, εικονικός
και όχι πραγματικός.
Ο κ. Καψάλης επισήμανε ότι κανένας άλλος Δήμος στο Νομό Λάρισας δεν είναι τόσο
χρεωμένος, ότι ο Δήμος Αγιάς είναι φωτοτυπία της κεντρικής πολιτικής σκηνής και
ότι σύντομα θα τεθεί σε καθεστώς οικονομικής εξυγίανσης.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έλαβε υπόψη:
 την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
 τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010
 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 ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’)
 την υπ’ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις
Δημοτικές Ενότητες
 την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011
 την υπ’ αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές
κοινότητες.
 Την υπ’ αριθ.4/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία
εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή
 Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς του έτους 2011, όπως
συντάχθηκε με την αριθ.26/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Με ψήφους 18 υπέρ και 8 κατά
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του έτους 2011, όπως εμφανίζεται αναλυτικά στο
τεύχος που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της.
Β. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα να υποβληθεί
στον Ελεγκτή Νομιμότητας (μέχρι την τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης) εντός δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο.
Γ. Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική
εφημερίδα.
Δ. Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «πρόγραμμα
διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται.
Τον προϋπολογισμό καταψήφισαν στο σύνολό του οι δημοτικοί σύμβουλοι της
παράταξης τη μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ.κ.
Πατσάς Κυριάκος, Βατζιάς Αντίγονος, Καλαγιάς Γρηγόριος, Καψάλης Βασίλειος,
Στάθης Νικόλαος, Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Σκάρπου Αγγελική και της παράταξης
ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος, για τους λόγους
που αναφέρονται στις τοποθετήσεις τους.
Τον προϋπολογισμό ψηφίζει ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας
«Νέοι Ορίζοντες» κ. Κουτσαντάς, πλην της εγγραφής με τίτλο «Ανάπλαση -ανάδειξη
παλαιάς κρεαταγοράς Αγιάς».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα παρόντα Μέλη του δημοτικό Συμβούλιο
Σουλιώτης Θεόδωρος
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου

Θεόδωρος Σουλιώτης
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Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού Δήμου Αγιάς
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΛΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ &
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΟΡΟΙ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΞΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
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Έξοδα
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές αιρετών & τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
Λοιπά γενικά έξοδα
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6.942.496,65
599.500,00
12.000,00
1.238.496,65
547.000,00
195.700,00
4.208.800,00
141.000,00
3.112.479,44
0,00
292.100,00
929.879,44
0,00
1.808.000,00
82.500,00
390.000,00
390.000,00
0,00
6.321.107,20
5.095.685,88
1.225.421,32
748.000,00
618.000,00
130.000,00
79.587,68
44.501,00
35.086,68
17.593.670,97
7.123.967,79
2.702.857,32
735.347,74
1.315.425,00
7.500,00
131.300,00
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Πληρωμές για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους
Λοιπά έξοδα
Επενδύσεις
Αγορές κτιρίων ,τεχνικών έργων
Έργα
Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες
Τίτλοι πάγια επένδυσης
Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις & προβλέψεις
Πληρωμές Π.Ο.Ε.
Αποδόσεις
Προβλέψεις μη είσπραξης
Αποθεματικό

845.312,72
759.175,00
622.050,01
5.000,00
4.617.517,30
486.620,00
2.863.072,00
1.107.825,30
160.000,00
5.735.685,88
5.095.685,88
640.000,00
0
116.500,00

Γενικό Σύνολο εξόδων

17.593.670,97

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΣΕΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ &
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΙΕΣ
Γενικό σύνολο εξόδων ανά Υπηρεσία
Ο Δήμαρχος Αγιάς
Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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2.311.225,47
2.449.119,79
427.950,00
1.870.485,50
1.050.990,17
2.868.942,54
232.264,00
0
196.507,62
0
334.000,00
11.741.485,09

