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εο
/24-1-2013  

ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

Γήκνπ Κάζνπ 

 

Θέκα: «Έγθξηζε δεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ Δζόδσλ - Δμόδσλ νηθ. Έηνπο 2013» 
   

ηελ Κάζν θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 24
ε
  Ιαλνπαξίνπ 2013 εκέξα Πέκπηε θαη 

ώξα 18:00   ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε ην Δεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, κεηά από ηελ κε     

αξ. πξση. 184/21-01-2013  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ 

δόζεθε  ζε θαζέλα από ηνπο Δεκνηηθνύο πκβνύινπο θαζώο θαη ζην Δήκαξρν Κάζνπ 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν  Δήκαξρνο Κάζνπ θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 10 κέιε, ήηνη: 

 

 Παξόληεο      Απόληεο 
1. Ισάλλεο   Αζπξάο Πξόεδξνο 1. Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ  εθηόο Κάζνπ   

2. Μαξία Φξαγθνύιε Γξακκαηέαο 2. Φσηεηλή Αξπαηδή  εθηόο Κάζνπ   

3. Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο Μέινο 3. Ηιίαο  Γαιαλάθεο εθηόο Κάζνπ   

4. Ισάλλεο Μνλδάλνο Μέινο 

5. Μελάο Ιεξνκόλαρνο Μέινο 

6. Εκκαλνπήι νθίιιαο Μέινο 

7. Κσλζηαληίλνο Μελάο Μέινο 

8. Επαγγειία Δεκεηξίνπ Μέινο 

9. Εκκαλνπήι Μαλνύζνο Μέινο 

10. Ισάλλεο Νηθνιάνπ Μέινο 
 

Η Δεκνηηθή ππάιιεινο Φηιηππίδε Φσηεηλή, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην κνλαδηθό ζέκα εκεξήζηα δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ 

Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο Δήκνπ Κάζνπ  Αληηδήκαξρν θ. Γεώξγην 

Κνπξηαληάθε ν νπνίνο  εμέζεζε όηη: 

1.-ύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 47490/18-12-2012 ησλ Τπνπξγώλ Εζσηεξηθώλ θαη Οηθνλνκίαο 

θαη Οηθνλνκηθώλ. 

2.-Σελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Κάζνπ 

3. -Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ιακβάλνληαο ηηο πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο ζπλέηαμε 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο  ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010, ην ζρέδην ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2013, ην νπνίν ππέβαιιε ζην Δεκνηηθό 

πκβνύιην κε ηελ ππ’αξηζκ.2/2013 απόθαζε ηεο πξνο έγθξηζε. 

Σν Δεκνηηθό πκβνύιην έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηηο ΚΤΑ 47490/18-12-2012 

2. Σελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Κάζνπ 

3. Σελ ππ’αξηζκ.2/2013 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

4. Σν γεγνλόο όηη κεηνςήθεζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ.θ  α) Ισάλλε Νηθνιάνπ ν νπνίνο 

δήισζε όηη δελ εγθξίλεη ηνλ δεκνηηθό πξνϋπνινγηζκό νηθ. Έηνπο 2013, εθηόο από ηηο 

δαπάλεο γηα παηδεία θαη πγεία  β) Εκκαλνπήι Μαλνύζνπ ν  νπνίνο δήισζα ηα εμήο: «Με 

γλώκνλα ηηο απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο ηνπ Καζηώηηθνπ Λανύ, ν νπνίνο καο επέιεμε λα 
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δηαρεηξηζηνύκε ηηο ηύρεο ηνπ θαη ην κέιινλ ησλ παηδηώλ ηνπο, αιιά θαη ηνλ όξθν πνπ 

δώζακε λα εθηεινύκε ηα θαζήθνληά καο κε ακεξνιεςία θαη ππεπζπλόηεηα, θαηαςεθίδσ 

ηνλ πξνϋπνινγηζκό κε εμαίξεζε ηηο δαπάλεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ παηδεία όηαλ θαη όπνπ 

απηέο επηβάιινληαη, θαζ’ όηη αληηαλαπηπμηαθόο, αλαιεζήο, αλαθξηβήο, ςεθνζεξηθόο, 

ξνπζθεηνινγηθόο, ηαθηηθή ε νπνία αθνινπζείηαη εδώ θαη πάξα πνιιά ρξόληα εμ νπ θαη ε 

αλαπηπμηαθή νπηζζνδξόκεζε ηεο Κάζνπ ζπγθξηηηθά κε άιια κηθξόηεξα λεζηά θαζ’ νλ 

ρξόλνλ κόλν γηα ην 2013 ζα εηζξεύζνπλ ζηα ηακεία ηνπ Δήκνπ 2.776,880,58 επξώ κε 

κεδέλ νπζηαζηηθά αλαπηπμηαθό θαη παξαγσγηθό έξγν. Είλαη άμην πεξηεξγείαο γηα πνην ιόγν 

ε ππεξεζία ειέγρνπ ησλ Δεκνηηθώλ απνθάζεσλ δελ αμηνινγεί θαη δελ ιακβάλεη ππ’ όςηλ 

ηηο αληηξξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη από ζπλαδέιθνπο ζηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηνπ Δ.. 

αιιά απιά αξθείηαη ζηελ εγθξηηηθή ζεώξεζε απηώλ. Απηόο είλαη ν ξόινο ηεο ελ ιόγσ 

ππεξεζίαο, νπζηαζηηθά λα αγλνεί ηηο όπνηεο αληηξξήζεηο ησλ Δεκνηηθώλ πκβνύισλ; Επί 

ηε επθαηξία θαη κε γλώκνλα ηε  κέρξη ζήκεξα πνξεία ηνπ λεζηνύ, επηθπιάζζνκαη λα 

δεηήζσ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ θξάηνπο ελδειερή νηθνλνκηθό θαη 

δηαρεηξηζηηθό έιεγρν ηόζν ηνπ Δήκνπ Κάζνπ όζν θαη ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο ειέγρνπ θαη 

ζεώξεζεο ησλ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ζε βάζνο ρξόλνπ, πξνθεηκέλνπ επί ηέινπο 

λα βγεη ην λεζί από ην ηέικα ηεο ζηαζηκόηεηαο θαη νπηζζνδξόκεζεο. Οη δηαρεηξηζηαί ησλ 

νηθνλνκηθώλ ηνπ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ ζα έπξεπε λα γλσξίδνπλ όηη δελ δηαρεηξίδνληαη ηελ 

επηρείξεζή ηνπο, αιιά ΔΗΜΟΙΟ ΥΡΗΜΑ θαη βεβαίσο ν ΔΗΜΟ δελ είλαη ηζηθιίθη 

θαλελόο». 

 

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
 

Δγθξίλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Δήκνπ Κάζνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2013, όπσο ζπληάρζεθε 

κε ηελ ππ’αξηζκ. 2/2013 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θαη ν νπνίνο ζπλνπηηθά έρεη 

σο εμήο 

 

Κ.Α Έζνδα θαη Δηζπξάμεηο 2013 

0 Σαθηηθά έζνδα 1.126.000,00 

1 Έθηαθηα έζνδα (πιελ 13) 104.000,00 

2 Έζνδα παξειζόλησλ εηώλ 5.227,10 

3 Εηζπξαθηέα ππόινηπα από βεβαησζέληα έζνδα θαηά ηα 

παξειζόληα έηε 

70.839,42 

5 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεγ. Έηνπο 1.341.814,06 

13 Επηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο 129.000,00 

ύλνιν  2.776.880,58 

 

Κ.Α Έμνδα θαη Πιεξσκέο 2013 

60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 337.500,00 

61, 62 Ακνηβέο θαη παξνρέο ηξίησλ θαη αηξεηώλ 386.275,00 

63,64,68 Λνηπά γεληθά έμνδα 110.700,00 

651 Σνθνρξενιύζηα δαλείσλ 200,00 

66 Πξνκήζεηεο - Αλαιώζεηο πιηθώλ 415.000,00 

67,68 Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο 35.000,00 

81,83 Πιεξσκέο ππνρξεώζεσλ (Π.Ο.Ε) 109.694,62 

ύλνιν  1.394.369,62 
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Κ.Α Δπελδύζεηο 2013 

71 Αγνξέο 87.000,00 

73 Έξγα 1.112.778,88 

74 Μειέηεο 142.204,00 

9111 Απνζεκαηηθό 40.528,08 

ύλνιν  1.382.510,96 

 

ύλνιν εμόδσλ θαη πιεξσκώλ 2.776.880,58 
 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 3/2013. 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 
 

 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΑ ΜΔΛΗ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

ππ: Ισάλλεο Αζπξάο ππ: Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο  Γεκήηξηνο Δκκ. Δξσηόθξηηνο 

 ππ: Ισάλλεο Μνλδάλνο 

 ππ: Μαξία Φξαγθνύιε 

 ππ: Μελάο Β. Ιεξνκόλαρνο 

 ππ: Κσλζηαληίλνο Μ. Μελάο Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 

                   ππ: Δκκαλνπήι νθίιιαο  ππ: Φσηεηλή Ισαλ. Φηιηππίδε 

            ππ: Δπαγγειία  Γεκεηξίνπ 

 ππ: Δκκαλνπήι Μαλνύζνο 

 ππ: Ισάλλεο Νηθνιάνπ 

 

 

        σζηό  απόζπαζκα από          Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 

          ην βηβιίν πξαθηηθώλ                                    

     Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

 

 

   

     Γεκήηξηνο Δκκ. Δξσηόθξηηνο    Φσηεηλή Ισαλ. Φηιηππίδε              
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