
Κάζορ     30/12/2011 

ΔΙΗΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ 2012 
Ο πξνϋπνινγηζκόο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2012 θαηαξηίζζεθε ζύκθσλα κε ηελ KYA 50698/2-12-2011(ΦΔΚ 2832/14-12-2011) 

Ο πποϋπολογιζμόρ διαιπείηαι ζε δύο μέπη. 

Τν Μέξνο I πεξηιακβάλεη ηα έζνδα θαη ην ρξεκαηηθό ππόινηπν θαη  

ην κέξνο ΙΙ ηα Έμνδα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Απνζεκαηηθνύ 

ΔΟΓΑ 

α) ηακηικά έζοδα αλακέλνληαη λα αλέιζνπλ ζην ύςνο ησλ 1.123.000,00 Δςπώ 

β) έκηακηα έζοδα αλακέλνληαη λα αλέιζνπλ ζην ύςνο ησλ 153.000,00 Δςπώ 

γ) Έζοδα παπελθόνηων οικονομικών εηών αλακέλνληαη λα αλέιζνπλ ζην ύςνο ησλ 18.343,40 Δςπώ 

δ) Διζππάξειρ από δάνεια και απαιηήζειρ παπελθόνηων οικονομικών εηών πνπ βεβαηώζεθαλ θαη δελ εηζπξάρηεθαλ θαη αλακέλεηαη 

λα αλέιζνπλ ζην πνζό ησλ 57.723,22 Δςπώ 

ε)Υπημαηικό ςπόλοιπο πποηγούμενηρ σπήζηρ (2011)πξνεξρόκελν από ηαθηηθά θαη έθηαθηα έζνδα  πνζό ησλ 1.118.595,69  Δςπώ 

ΤΝΟΛΟ  ΔΟΓΩΝ   2.470.662,31  Δςπώ 

ΔΞΟΓΑ 

Τα έμνδα δηαθξίλνληαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ζηηο αθόινπζεο νκάδεο :  

1. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ Λειηοςπγικέρ Γαπάνερ  2. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ Δπενδύζειρ  3. Πληπωμέρ Π.Ο.Δ   4. Αποθεμαηικό. 

Οη δαπάλεο παξαθνινπζνύληαη ηόζν θαηά είδνο όζν θαη θαηά ππεξεζία γηα ην ιόγν απηό νη θσδηθνί αξηζκνί ησλ ιεηηνπξγηθώλ 

δαπαλώλ θαη ησλ επελδύζεσλ επαλαιακβάλνληαη ζε θάζε κία από ηηο Υπεξεζίεο. 

Οη Υπεξεζίεο ραξαθηεξίδνληαη κε έλα δηςήθην θσδηθό αξηζκό σο εμήο :  

00 Γεληθέο Υπεξεζίεο   

10 Οηθνλνκηθέο θαη Γηνηθεηηθέο Υπεξεζίεο   

15 Υπεξεζία Πνιηηηζκνύ Αζιεηηζκνύ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο   

20 Υπεξεζίεο Καζαξηόηεηαο θαη Ηιεθηξνθσηηζκνύ             

25 Υπεξεζίεο Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο- Άξδεπζεο   

30 Υπεξεζία Οδνπνηίαο    

35 Υπεξεζία Πξαζίλνπ    

40 Υπεξεζία Πνιενδνκίαο    

45 Υπεξεζία Νεθξνηαθείνπ   

50 Γεκνηηθή Αζηπλνκία   

70 Λνηπέο Υπεξεζίεο. 

 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ Λειηοςπγικέρ Γαπάνερ 

00 Γεληθέο Υπεξεζίεο  πνζό  310.100,00 Δςπώ 

10 Οηθνλνκηθέο θαη Γηνηθεηηθέο Υπεξεζίεο πνζό 409,500,00  Δςπώ  

15 Υπεξεζία Πνιηηηζκνύ Αζιεηηζκνύ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 38,000,00  Δςπώ 

20 Υπεξεζίεο Καζαξηόηεηαο θαη Ηιεθηξνθσηηζκνύ 146,000,00  Δςπώ 

25 Υπεξεζίεο Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο- Άξδεπζεο 103.000,00  Δςπώ 

30 Υπεξεζία Τερληθώλ Έξγσλ  89.000,00  Δςπώ  

35 Υπεξεζία Πξαζίλνπ  15.000,00  Δςπώ 

45 Υπεξεζία Νεθξνηαθείνπ   5.000  Δςπώ  

50 Γεκνηηθή Αζηπλνκία  25.000,000  Δςπώ 

70 Λνηπέο Υπεξεζίεο  110.000,00  Δςπώ  

ΤΝΟΛΟ   ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 1.250.600,00  Δςπώ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄  Δπενδύζειρ 

10 Οηθνλνκηθέο θαη Γηνηθεηηθέο Υπεξεζίεο πνζό  35.000,00 Δςπώ 

20 Υπεξεζίεο Καζαξηόηεηαο θαη Ηιεθηξνθσηηζκνύ 149.726,32  Δςπώ 

25 Υπεξεζίεο Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο- Άξδεπζεο 180.000,00  Δςπώ 

35 Υπεξεζία Πξαζίλνπ  20.000,00  Δςπώ 

45 Υπεξεζία Νεθξνηαθείνπ 5.000,000  Δςπώ 

30 Υπεξεζία  Οδνπνηίαο  425.000,00  Δςπώ  

70 Λνηπέο Υπεξεζίεο  235.000,00  Δςπώ  

ΤΝΟΛΟ   ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 1.049.726,32  Δςπώ 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄  Πληπωμέρ Π.Ο.Δ 

ΤΝΟΛΟ  143.244,58  Δςπώ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄  Αποθεμαηικό 

ΤΝΟΛΟ 27.091,41  Δςπώ 

 

ΤΝΟΛΟ  ΔΞΟΓΩΝ   2.470.662,31  Δςπώ 

 



Σπληάμακε ηνλ εηήζην πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ καο γηα ην έηνο 2012 θαη ν νπνίνο πξνζπαζεί λα πξνβιέςεη θαη λα αληηκεησπίζεη 

πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ Γεκνηώλ , λα εθαξκόζεη ην ηερληθό πξόγξακκα, λα πινπνηήζεη ζηαδηαθά ηα κεγάια θαη κηθξά 

έξγα ζην λεζί καο  θαη λα νινθιεξώζεη ηα ήδε εθηεινύκελα. 

Παξά ηελ δύζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ εληζρύεη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, ηελ παηδεία, θαη ηνλ πνιηηηζκό κέζα 

από ηηο Υπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

Τν ύςνο ησλ πξνϋπνινγηδνκέλσλ δαπαλώλ – εζόδσλ ηνπ έηνπο 2012 γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ  είλαη  2.470.662,31 €  . 

Η πξνζπάζεηα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο λα ζρεδηάζεη θαη λα εθαξκόζεη κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε  ησλ ηνπηθώλ πξνβιεκάησλ, 

ζηεξίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία κε θάζε  Γεκόηε, θάζε επαγγεικαηία, θάζε εξγαδόκελν θάζε δεκνηηθό ζύκβνπιν . 

Με ηε ζπκβνιή όισλ μεπεξλνύκε ηηο όπνηεο δπζθνιίεο θαη καδί δεκηνπξγνύκε πιενλεθηήκαηα γηα ην λεζί καο, πξνο όθεινο ησλ 

ζπκπνιηηώλ καο. 

Ρεαλιζηικόρ, αποηελεζμαηικόρ, νοικοκςπεμένορ αιιά θαη πξνζαξκνζκέλνο ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ηεο ζνβαξήο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, πνπ δηέξρεηαη όιε ε ρώξα, είλαη ν Πξνϋπνινγηζκόο πνπ θαηαζέηνπκε . 

Τν λα θαηαξηηζηεί Πξνϋπνινγηζκόο γηα ην 2012 είλαη ζίγνπξα κηα δύζθνιε ππόζεζε όρη κόλν ζην Γήκν καο, αιιά ζε όιε ηελ Τνπηθή 

Απηνδηνίθεζε. 

Ππώηον: Γηαηί ε νηθνλνκηθή ζπγθπξία γηα ηε ρώξα καο αγγίδεη ηα ρεηξόηεξα επίπεδα. 

Γεύηεπον: Γηαηί νη επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θζάλνπλ θαη ζην Γήκν καο, όπσο θαη ζε όιε ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

Σπίηον: Γηαηί αλεμάξηεηα απ’ όια ηα παξαπάλσ, ν Γήκνο καο έρεη ηα ρξόληα πξνβιήκαηα πνπ γλσξίδεηε, ηδίσο κε ηελ ππνζηειέρσζε 

ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ ππεξεζηώλ. 

Έλα ρξόλν κεηά ηελ δηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε πνπ επαγγειίδεηαη ν «Καιιηθξάηεο» ην πξόζθαην πνιπλνκνζρέδην έδσζε ηελ ραξηζηηθή 

βνιή ζηηο όπνηεο ειπίδεο ππήξραλ θαη εηδηθά ζηνπο κηθξνύο Γήκνπο όπσο είκαζηε θαη εκείο. 

Σήκεξα εθαξκόδνληαη, εθεδξείεο –ζπληαμηνδνηήζεηο , ρσξίο θξηηήξηα θαη ρσξίο αμηνιόγεζε ησλ πξαγκαηηθώλ αλαγθώλ θάζε δήκνπ , 

δελ κπνξνύκε λα πεξηκέλνπκε όηη ζα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ν «Καιιηθξάηεο». 

Τν λα αληαπνθξηζνύκε κε επηηπρία ζηηο δπζρέξεηεο απηέο απνηειεί γηα εκάο πξόθιεζε. Με ζηαζεξόηεηα, ζθιεξή δνπιεηά, κε 

νξγάλσζε, ππεπζπλόηεηα θαη αγάπε γηα ην λεζί καο, ζπλερίδνπκε κε ζπλέπεηα ζην δξόκν πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπκε ραξάμεη. 

Σηνλ θεηηλό πξνϋπνινγηζκό πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο, νπσζδήπνηε είλαη θαλεξή ε θαηεύζπλζε καο λα ηεξήζνπκε ηηο δεζκεύζεηο 

πνπ αλαιάβακε πξόζθαηα απέλαληη ζηνπο ζπκπνιίηεο καο. 

Να δηαρεηξηζηνύκε κεηξεκέλα θαη ζπλεηά θαη ην ηειεπηαίν επξώ. 

Να κεηώζνπκε θαηά ην δπλαηόλ ηα έμνδα, παξά ηηο ζπλερείο απμήζεηο (θαύζηκα,  αλαιώζηκα θιπ).  

Οη Σηόρνη καο είλαη μεθάζαξνη. Σύλεζε, ππεπζπλόηεηα, ρξεζηή Γηνίθεζε, δηαθάλεηα παληνύ,  εξγαηηθόηεηα θαη πεξηζζόηεξε 

πξνζπάζεηα. 

Ο Πποϋπολογιζμόρ ηος 2012 είναι πποζαπμοζμένορ ζηιρ ζςνθήκερ ηων καιπών, αξιόπιζηορ ένηιμορ και ειλικπινήρ 



Η θαηάζεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ είλαη κηα από ηηο θνξπθαίεο πνιηηηθέο πξάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη θπζηθά ηεο δηνίθεζεο 

πνπ έρεη ηελ επζύλε ηεο θαηάξηηζεο ηνπ. 

Υπό ηελ θξίζε ζαο ζέηνπκε ηνλ Πξνϋπνινγηζκό Δζόδσλ θαη Δμόδσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2012, κε ηελ εηζεγεηηθή 

έθζεζε ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο ,ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010  

Η ππεξςήθηζε ελόο πξνϋπνινγηζκνύ είλαη πξάμε επζύλεο. Σαο θαιώ λα ηνλ ςεθίζεηε, κε ηηο δηνξζώζεηο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο. 

Θα ήηαλ παξάιεηςή κνπ, αλ δελ εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηελ  Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  ηνπ Γήκνπ καο γηα ηε δνπιεηά πνπ έθαλαλ, 

όπσο επίζεο θαη ζηνλ  Βαζίιε Βηληηάδε  γηα ηε βνήζεηά ηνπ γηα  ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Οηθνλνκηθνύ έηνπο 2012. 

 

 

Σαο επραξηζηώ 

        

        Ο Ππόεδπορ 

    ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ 

 

 

Γεώπγιορ  Δμμ. Κοςπιανηάκηρ 

                Ανηιδήμαπσορ  Κάζος 
 
 
 


