Έχοντας υπόψη:
Τις παρ 1 και 2 του άρθρου 267 του ν.3852/10 συντάξαμε τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου
Κάσου για το έτος 2011 που κινείται στους άξονες του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου
μας , και ο οποίος προσπαθεί να προβλέψει και να αντιμετωπίσει προβλήματα της
καθημερινότητας των Δημοτών , να εφαρμόσει το τεχνικό πρόγραμμα, να υλοποιήσει σταδιακά τα
μεγάλα και μικρά έργα στο νησί μας και να ολοκληρώσει τα ήδη εκτελούμενα.
Παράλληλα επιχειρεί να αξιοποιήσει τις χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς, ΣΑΤΑ, σε
έργα, δράσεις, και λειτουργίες που είναι αναγκαία για την νησί μας και τους κατοίκους.
Προτεραιότητα δίνεται στην προστασία και φροντίδα του περιβάλλοντος στη συνεχή βελτίωση
της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών.
Παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία, η διοίκηση του Δήμου ενισχύει την κοινωνική
πολιτική, την παιδεία, και τον πολιτισμό μέσα από τις Υπηρεσίες του Δήμου.
Το ύψος των προϋπολογιζομένων δαπανών – εσόδων του έτους 2011 για την λειτουργία του
Δήμου είναι 2.442.994,88 € .
Ο νέος προϋπολογισμός επιπλέον :
Ενισχύει τις δαπάνες στις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και άρδευσης
.
Προωθεί την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας για την βελτίωση των παρεχομένων
υπηρεσιών του Δήμου.
Η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μέτρα για την αντιμετώπιση
των τοπικών προβλημάτων, στηρίζεται στη συνεργασία με κάθε Δημότη, κάθε
επαγγελματία, κάθε εργαζόμενο .
Με τη συμβολή όλων ξεπερνούμε τις όποιες δυσκολίες και μαζί δημιουργούμε πλεονεκτήματα για
το νησί μας, προς όφελος των συμπολιτών μας.
Κε Δήμαρχε, κε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι
1. Ενημερωτικά για τους προϋπολογισμούς των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, ισχύει η 7028/2004
Κ.Υ.Α.
2. Ο ετήσιος προϋπολογισμός δαπανών καλύπτει το κόστος λειτουργιών και εργασιών που
προβλέπονται από το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Δράσεις υλοποιούνται μόνον, εφόσον
περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και καλύπτονται από τον
Προϋπολογισμό.

3. Η Εισηγητική Έκθεση για τον Προϋπολογισμό, μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης
συντάθηκε και εγκρίθηκε από τη Οικονομική Επιτροπή και σήμερα ήρθε για συζήτηση και
ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
4. Οι αρχές που διέπουν την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού είναι γνωστές:
Πρώτο: Πρέπει να είναι ισοσκελισμένος. Έτσι, ισοσκελισμένα είναι τα έσοδα που φθάνουν
τα 2.442.994,88 € , όπως στο ίδιο ύψος φθάνουν και τα έξοδα.
Δεύτερο: Για τον προσδιορισμό των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα
και τα έξοδα των διαχειριστικών αποτελεσμάτων του προηγούμενου οικονομικού έτους
(2010). Εμείς λάβαμε υπόψη στοιχεία μέχρι την 31-12-2010.
Τρίτο: Τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα πρέπει να καλύπτουν
υποχρεωτικά τις δαπάνες των αντίστοιχων Υπηρεσιών και δεν υπερβαίνουν το ύψος των
δαπανών αυτών.
Τέταρτο: Η ΣΑΤΑ πρέπει να κατανέμεται για εκτέλεση Έργων και σύνταξη Μελετών.
5. Και το 2011 για τις πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες, συνεχίζουμε με αυξημένες
επιχορηγήσεις προς την Κοινωφελή Επιχείρηση και θα αποδώσουμε στις Σχολικές
Επιτροπές όλα τα ποσά που θα εισπράξει ο Δήμος για λειτουργικές δαπάνες και
συντηρήσεις –επισκευές σχολικών κτηρίων.
6. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι κατανέμονται κυρίως για κάλυψη των δαπανών
μισθοδοσίας και προσωπικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι καταβάλλεται κανονικά η
μισθοδοσία, σε αντίθεση με άλλους Δήμους που είχαν απλήρωτους υπαλλήλους.
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Με ευθύνη απέναντι στις ανάγκες.
Με ευθύνη στο παρόν και στο μέλλον.
Με ευθύνη μέσα στην πρωτοφανή οικονομική λαίλαπα, με αρνητική ανάπτυξη και έλλειψη
ρευστού, με τα επιτόκια δανεισμού της Ελλάδας να έχουν εκτοξευθεί στα υψηλότερα
επίπεδα, με αναμενόμενες μειωμένες επιχορηγήσεις από την Κεντρική Διοίκηση, θα
κληθούμε το 2011 να ισορροπήσουμε ανάμεσα στα έσοδα και στα έξοδα.
Από τη θέση της απόλυτης ευθύνης, ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος, οι Πρόεδροι των
επιχειρήσεων και όσοι ασκούν Διοίκηση, πιθανόν να κληθούν να πάρουν αποφάσεις
δύσκολες.
Η διαχείριση θα είναι πολύ δύσκολη. Εμείς δίνουμε τη διαβεβαίωση ότι θα πετύχουμε,
εξορθολογίζοντας με επιτυχία τις δαπάνες, ιεραρχώντας στόχους και υποχρεώσεις και
χρηματοδοτώντας αυτονόητες προτεραιότητες.
Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Οι λύσεις είναι συγκεκριμένες.
Α) Διεκδικητικό πλαίσιο, για επιχορηγήσεις και εντάξεις σε προγράμματα

Β) Μείωση ακόμη περισσότερο των εξόδων στις ελαστικές δαπάνες, με επίτευξη καλύτερων
τιμών στις προμήθειες, διαγωνισμούς σε όλα τα είδη, έργα φθηνά μεν, ποιοτικά δε.
Ο παρών προϋπολογισμός βάζει τα μεγέθη στη σωστή διάσταση, έχει όραμα, έχει στόχους
Οι Στόχοι μας είναι ξεκάθαροι. Σύνεση, υπευθυνότητα, χρηστή Διοίκηση, διαφάνεια
παντού, περισσότερα και ποιοτικά έργα, αξιοποίηση προγραμμάτων, εργατικότητα και
περισσότερη προσπάθεια.
Η υπερψήφιση ενός προϋπολογισμού είναι πράξη ευθύνης. Σας καλώ να τον ψηφίσετε, με
τις διορθώσεις της τελευταίας στιγμής.
Θα ήταν παράλειψή μου, αν δεν εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου για τη δουλειά που έκαναν, όπως επίσης και στον Βασίλη Βιντιάδη για τη
βοήθειά του στη σύνταξη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και την κατάρτιση του
Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2011.
Σας ευχαριστώ
Κάσος
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Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Εμμ. Κουριαντάκης
Αντιδήμαρχος Κάσου

