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1ε πλεδξίαζε - Δηδηθή
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Παηξέσλ
ηεο 15εο Ηαλνπαξίνπ 2020
------------------------

ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην θηίξην ΛΑΓΟΠΟΤΛΟΤ,
ζήκεξα ηελ 15ε Ηαλνπαξίνπ 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 17.30, κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ
θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκφ 1/10-1-2020, ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα θαη δφζεθε ζε φινπο ηνπο θ.θ.
Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, ήιζαλ γηα εηδηθή ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εμέηαζε ηνπ κνλαδηθνχ ζέκαηνο ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ψκαηνο:
1) Μειάο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο, 2) νισκνχ Αηθαηεξίλε- Αληηπξφεδξνο, 3)
Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία- Γξακκαηεχνπζα, 4) Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ
Μηραήι- Αλη/ξρνο, 6) Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο,
8) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 9) Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο- Αλη/ξρνο, 10) Πιέζζαο ΓηνλχζηνοΑλη/ξρνο, 11) ακνχξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 12) Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 13)
Αζπξνχιηα νθία, 14) Γθέζηα Δηξήλε, 15) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 16) Μαγηάθεο Γεψξγηνο, 17) Μνδέο
Αζαλάζηνο, 18) Νηάξνπ Μαξία, 19) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 20) Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο, 21)
Σνπιγαξίδεο Θεφδσξνο, 22) Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, 23) Αιεμφπνπινο Γξεγφξηνο, 24) Βνξίζεο
Γηνλχζηνο, 25) Γξεγφξεο Ζιίαο, 26) Γνχξνο Αζαλάζηνο, 27) Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, 28)
Μνίξαιεο Νηθφιανο, 29) Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, 30) Νηξίληαο Θεφδσξνο, 31) Ξπιηάο Θεφδσξνο,
32) Παηνχραο Υξήζηνο, 33) Ρψξνο Γεψξγηνο, 34) βφιεο Κσλζηαληίλνο, 35) ηαλίηζαο
Υαξάιακπνο, 36) Σδαλάθνο Νηθφιανο, 37) Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ, 38) Σζηκπνχθεο
Ησάλλεο, 39) Φηινπνχινπ Μαξία, 40) Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο θαη 41) Φσκάο Πέηξνο.
Οη θ.θ. Καπθάο Γεψξγηνο θαη Κνπλάβεο Αληψληνο, δελ ήξζαλ αλ θαη θιήζεθαλ.
Οη θ.θ. Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο,
Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, Παπαδεκάηνο Νηθφιανο θαη ηαδήκαο Βαζίιεηνο, δελ ήξζαλ απφ ηελ αξρή
ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγφηεξα, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο
Παηξέσλ.
Αθνχ έγηλε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
………………………………………………………………………………………………................

ηελ αξρή ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην κνλαδηθφ ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: α)
Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Παηξέσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 θαη β) Έγθξηζε Πίλαθα
ηνρνζεζίαο νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2020 Γήκνπ Παηξέσλ
(Ο.Π.Γ), (ζρεηηθά: α) ε αξηζ. 718/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο- β)
ελαιιαθηηθή πξφηαζε πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2020 ηεο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο «Πάηξα ε
δηθή καο πφιε»).
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ, φινη νη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ. Γελ
πξνζήιζαλ νη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ Διηθίζηξαο, Κακηλίσλ, Μνλνδελδξίνπ, Πιαηαλίνπ,
Ρνγηηίθσλ, ειιψλ, νπιίνπ, Σζνπθαιετθσλ, Αξγπξάο θαη Θεξηαλνχ.
Σν ψκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαιπηηθήο ζπδήηεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε επί
ηνπ ζέκαηνο, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ θ. Γήκαξρν θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ
Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο
Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο σο θάησζη:
« πδεηάκε ζήκεξα ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020.
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Ζ εηζήγεζε καο δηακνξθψζεθε, κεηά απφ έλα νπζηαζηηθφ δεκφζην δηάινγν θαη δηαβνχιεπζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζακε ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα ζηηο Γ.Δ ζηα δηακεξίζκαηα, ζε θνηλφηεηεο, θαζψο θαη κε
εθπξνζψπνπο θνξέσλ, πξηλ θέξνπκε ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Δπίζεο δηακνξθψζεθε ζχκθσλα κε ην ηερληθφ πξφγξακκα θαη ηα ηέιε πνπ ςεθίζηεθαλ ζε
πξνεγνχκελν δεκνηηθφ ζπκβνχιην αιιά θαη κε ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ καο, θαζψο επίζεο θαη κε ηνπο
πξνυπνινγηζκνχο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ πνπ ςεθίζηεθαλ απφ ηα δηνηθεηηθά ηνπο ζπκβνχιηα.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη/ηζζεο ε θαηάξηηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Γήκσλ γίλεηαη κέζα απφ
ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο & θαηεπζχλζεηο ησλ εηδηθψλ εγθπθιίσλ ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ
&
Οηθνλνκηθψλ κε θχξηα ππνρξέσζε απηή ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ θαη είλαη ππνρξεσκέλνη λα
θηλνχληαη κέζα ζε ζεηξά αληηιατθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ.
Μηα δηαδηθαζία επζπγξάκκηζεο ζην αληηιατθφ δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην πνπ ηελ παξαθνινπζεί, ηελ
επνπηεχεη ην νηθνλνκηθφ παξαηεξεηήξην θαη ην αληίζηνηρν Τπνπξγείν.
Γηαδηθαζία πνπ ζπλνδεχεηαη απφ έλα επξχηαην πιαίζην κέηξσλ πεηζάξρεζεο κε ηε δεκνζηνλνκηθή
πνιηηηθή θαη ηελ αζηηθή ζηξαηεγηθή, ηελ νπνία νθείιεη ζεζκηθά λα αθνινπζεί ε Σνπηθή Γηνίθεζε, κε
ηειεπηαίεο ξπζκίζεηο ηνπ Κιεηζζέλε 1 & ηηο πξφζθαηεο ηεο θπβέξλεζεο ηεο Ν.Γ.
Γηα ηνπο Γήκνπο, ηα Σαθηηθά Έζνδα πνπ είλαη ν θνξκφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απνηεινχληαη απφ ηνπο
ιεγφκελνπο θεληξηθνχο απηνηειείο πφξνπο (ΚΑΠ) πνπ έρνπλ πεγή ηελ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ θαη ηα « ίδηα έζνδα» ηνπο.
Με ηνλ φξν «ίδηα έζνδα» πξνζδηνξίδνληαη ηα Σέιε θαη νη δεκνηηθή θφξνη πνπ επηβάιινληαη ζην ιαφ
κέζσ ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεζίαο δηαρξνληθά.
ε πξνεγνχκελεο ζπλεδξηάζεηο καο είρακε αλαδείμεη φηη ην 38,87% ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ καο
πξνέξρνληαη απφ ηνπο ΚΑΠ & ην άιιν 61,13% πξνέξρεηαη απφ ηα ίδηα έζνδα, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη
επίζεο εηζθνξέο, ρξήζεηο ρψξσλ, παξάβνια θ.ι.π.
Σα πνζνζηά απηά ζεκαίλνπλ, φηη νη πφξνη απφ εηζπξάμεηο κέζσ ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο είλαη ε θχξηα
πνιηηηθή θαηεχζπλζε ηνπ θξάηνπο κε ηελ νπνηαδήπνηε θπβέξλεζε ηνπ. Ο ζηφρνο είλαη πξνθαλήο θαη ζέιεη ε
αληαπνδνηηθφηεηα απηή λα αγθαιηάζεη ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ Γήκσλ.
Απηφ απνηππψλεηαη θαη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ην 2020 πνπ ςήθηζε ε θπβέξλεζε, ηα έζνδα
ηνπ νπνίνπ αλέξρνληαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 54 δηζεθαηνκκπξίσλ, 262 εθαηνκκχξηα επξψ.
Απφ ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ λα εηζπξάμεη ην θξάηνο
απφ ην ιαφ γηα ην 2020, νη Γήκνη ζα ιάβνπλ κφιηο 1.857 εθαη. επξψ θαη νη πεξηθέξεηεο κφιηο 657 εθαη. επξψ,
φηαλ κφλν ε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ππνινγίδεηαη ζηα 2.510 εθαη. επξψ.
χκθσλα κε ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο πφξνπο πνπ κε λφκνπο έρνπλ ςεθηζηεί γηα ηελ Σνπηθή Γηνίθεζε
νη Γήκνη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2020 ζα έπξεπε λα ιάβνπλ 6 δηο 62 εθαη. επξψ.
Αλαιπηηθά :
Με εθαξκνγή ηνπ λ.3852/2010 ζηνλ Κ.Π. 2020
Πνζφ απφ λ.
Φφξνη
Φνξνινγηθά
Καηαλεκεζέλ
β/α
Γηαθνξά πνζνχ
έζνδα (α)
πνζφ (β)
3852/2010
Φφξνο
16.663
1.088
6,53%
3.549
-2.461
εηζνδήκαηνο
ΦΠΑ
18.276
668
3,66%
2.193
-1.525
ΔΝΦΗΑ
2.829
101
3,57%
320
-219
ΤΝΟΛΟ
37.768
1.857
6.062
-4.205
Παξαθξαηνχλ δειαδή 4 δηο 205 εθαη. επξψ γηα ην 2020 θαη θπζηθά δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά γηα
ηελ απνπιεξσκή ησλ παξαθξαηεζέλησλ εζφδσλ ηεο Σ.Γ. πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ
ηεο θξίζεο.
Καη απηφ γηαηί «ην θνπζηνχκη είλαη ξακκέλν» γηα ηνπο Γήκνπο θαη κε ην Μεζνπξφζεζκν 2019-2023
πνπ ςεθίζηεθε ην Φεβξνπάξην ην 2019 θαη εθεί ππνηάζζνληαη φια κε αληαλάθιαζε ζηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ, θαη‟ εληνιή ησλ «ζεζκψλ», δαλεηζηψλ, νπζηαζηηθά ηνπ θεθαιαίνπ πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ
απηνχο.
Σα ρξήκαηα πνπ ιείπνπλ απφ Τπεξεζίεο & Γήκνπο φκσο δελ πάλε ζηε ζάιαζζα αιιά θσηνγξαθίδνπλ
ζαπκάζηα ηελ ηαμηθή πνιηηηθή & απνδεηθλχεη πσο ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο απνηειεί έλα αθφκε κεραληζκφ
αλαδηαλνκήο πξνο φθεινο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ, γηα ηε δηαθεκηδφκελε κεηακλεκνληαθή αλάπηπμε.
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Οη Γήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο θαινχληαη λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν σο ηνπηθνί & πεξηθεξεηαθνί
ζεζκνί ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο πνπ θχξην θαζήθνλ έρεη ηελ «απειεπζέξσζε» θεθαιαίσλ γηα ηελ
ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, ζε ηνκείο θηιέηα απηψλ.
Σν έιιεηκκα ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαινχληαη λα ην πιεξψζνπλ εξγαδφκελνη θαη
ζπληαμηνχρνη, άλεξγνη θαη πιαηηά ιατθά ζηξψκαηα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκφηε.
Γηα απηφ θαη ζηνλ Δλνπνηεκέλν Πξνυπνινγηζκφ ηεο Σνπηθήο Γηνίθεζεο, απηά ηα πνζά (ίδηα έζνδα )
είλαη ηα κφλα πνπ θαηαγξάθνπλ αχμεζε δηαρξνληθά θαη ζε ζχγθξηζε κε πέξπζη πξνβιέπεηαη απμεκέλν πνζφ
γηα ην 2020 θαηά 135 εθαη. επξψ.
Πνζά πνπ ζέινπλ λα βγνπλ απφ ηηο ηζέπεο ησλ δεκνηψλ κέζσ απμήζεσλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαη
ηνπηθψλ θφξσλ πνπ πνιινί Γήκνη έρνπλ θάλεη.
Μέζα ζε απηέο ηηο πνιηηηθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο αζθνχκε δηνίθεζε ζην Γήκν καο , ζπλζήθεο νη
νπνίεο δελ είλαη ππέξ ηνπ ιανχ γη απηφ θαη ιέκε φηη ην ηνπίν είλαη ερζξηθφ .
Γη απηφ θαη ιέκε φηη ν ιαφο ζα παχζεη λα είλαη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο θαη λα απνηηκάηαη σο
θφζηνο, κφλν φηαλ ζα ππάξμεη αλαηξνπή απηνχ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ δξφκνπ αλάπηπμεο, φηαλ νη εξγαδφκελνη,
νη απηναπαζρνινχκελνη, κηθξνκεζαίνη επαγγεικαηίεο, αγξφηεο ζα θάλνπλ θνπκάλην ζηελ νηθνλνκία.
Γελ κέλνπκε φκσο κε ζηαπξσκέλα ηα ρέξηα, φπσο καο ζέινπλ γηαηί έρνπκε επηιέμεη κεηεξίδη θαη
αζθνχληεο δηνίθεζε πιένλ.
ε πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε ζπδεηήζακε θαη απνθαζίζακε ηηο δπν βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ πνπ είλαη ηα ηέιε θαη αληαπνδνηηθά, δεκνηηθνί θφξνη θιπ θαη ην ηερληθφ πξφγξακκα.
Αλαδείμακε ηηο πξνζπάζεηεο καο ελάληηα ζηηο ζηξαηεγηθέο απηέο επηινγέο απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ
αλαιάβακε θαη ην έξγν πνπ έρεη επηηειεζηεί απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή κέζα ζε απηφ ην ερζξηθφ πεξηβάιινλ .
Γλσξίδνπκε φηη νη Γήκνη είλαη Σνπηθή Γηνίθεζε κηαο Κξαηηθήο Τπεξεζίαο κε πεξηνξηζκέλεο
δπλαηφηεηεο επίιπζεο ησλ ιατθψλ πξνβιεκάησλ.
Γνκέο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ε αληηπιεκκπξηθή, αληηππξηθή πξνζηαζία, ε αληηζεηζκηθή ζσξάθηζε
παξακέλνπλ δηαρξνληθά αθάιππηεο επηηαγέο θαη κφληκα δεηνχκελα, δεηήκαηα πνπ ηα θέξλνπλ ζηελ
επηθαηξφηεηα ηα ηξαγηθά γεγνλφηα , ηα αλζξψπηλα ζχκαηα θαη νη θαηαζηξνθέο.
Μέζα ζε απηφ ην δπζκελέο πεξηβάιινλ, ςάρλνπκε ραξακάδεο θαη θάλνπκε φηη κπνξνχκε λα
βνεζήζνπκε ηα πιαηηά ιατθά ζηξψκαηα, ηνπο κηθξνκεζαίνπο επαγγεικαηίεο, ηε λενιαία, λα αλνίμνπκε
δξφκνπο δηεθδίθεζεο θαη λα πξνζθέξνπκε ζηνλ Παηξατθφ ιαφ ειαθξχλζεηο & απαιιαγέο κέζσ ηεο πνιηηηθήο
καο γηα ηα δεκνηηθά ηέιε κε γεληθή κείσζε απηψλ ζε πνζνζηφ 23% αιιά θαη 50% θαη 100% ζε 12
«εππαζείο» φπσο ηηο νλνκάδνπλ απηνί πνπ ηνπο έρνπλ θέξεη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε, θαηεγνξίεο ζπλδεκνηψλ
καο.
Μέζσ επίζεο ηεο ζεκαληηθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο καο απφ ηνλ Κνηλσληθφ Οξγαληζκφ ηνπ Γήκνπ
απφ ηελ πξψηε απφθαζε πνπ ιάβακε γηα θαηάξγεζε ησλ ηξνθείσλ ζηνπο δεκνηηθνχο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη
ζεηξά άιιεο κέρξη ζήκεξα, ζηνλ πνιηηηζκφ επίζεο φπσο θαη ζην ΓΖΠΔΘΔ κε δξάζεηο πςεινχ επηπέδνπ γηα
λα θέξνπκε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην ζέαηξν ζην ιαφ θαη κε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ρσξίο απνθιεηζκνχο, θαζψο
θαηζηνλ αζιεηηζκφ θαη ηα δεκνηηθά καο γήπεδα κέρξη ην Πακπεινπνλλεζηαθφ πνπ ην έρνπκε θάλεη ζηνιίδη
απφ ηε θαηάζηαζε ηελ νπνία ην παξαιάβακε, φπσο θαη ζηε ΓΔΤΑΠ κε κεηψζεηο θαη απαιιαγέο ζην θφζηνο
λεξνχ κε 6.000 νηθνγέλεηεο εληαγκέλεο ζην θνηλσληθφ ηηκνιφγην.
Δπίζεο κε αλαπιάζεηο πεξηνρψλ πνπ έρνπλ γίλεη θαη δελ ππήξραλ, κε ζπλερηδφκελεο δηεθδηθήζεηο γηα
παξαρψξεζε λέσλ ρψξσλ γηα λα ραίξεηαη θαη απηνχο ν Παηξατθφο ιαφο, ελψ είλαη γλσζηά ηα έξγα πνπ έρνπκε
εληάμεη κε ηε Βηψζηκή Αζηηθή Αλάπηπμε θαη απηά πνπ ήδε γίλνληαη φπσο Μαληαθίνπ γηα δεκηνπξγία παηδηθνχ
ζηαζκνχ, Αξζάθεην, ΑΟ , αθνινπζνχλ εξγνζηάζην ηέρλεο ,Παιαηά θαγεία, έινο Αγπηάο, Παιαηφ
Ννζνθνκείν θαζψο θαη αλαθαηλίζεηο πάλσ απφ 50 % ζηα ζρνιηθά καο ζπγθξνηήκαηα.
Σν Σερληθφ δε Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ γηα ην 2020 είλαη ζεκαληηθφ φπσο αλαδείρζεθε ζε
πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ Τπεξεζηψλ καο θαη
αλέξρεηαη ζηα 89,86 εθαη. επξψ φπσο ςεθίζηεθε.
Δίλαη έξγα πνπ ηα έρεη αλάγθε ε πφιε καο, ηα δηεθδηθήζακε θαη ζα ηα έρεη, έρνληαο αλάγθε θαη άιια
αθφκε φπσο ζεκαληηθά έξγα ππνδνκήο γηα ηθαλνπνίεζε ιατθψλ αλαγθψλ θαη πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.
ια απηά δελ έγηλαλ αβαζάληζηα θαη «ελ κηα λπθηί». Σφζν νη κειέηεο, φζν νη αλαπιάζεηο θαη
θαηαζθεπέο έγηλαλ κε θχξην κνριφ ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ηνπο νπνίνπο
επραξηζηνχκε γηα ηελ ζεκαληηθή πξνζθνξά ηνπο, εμνηθνλνκψληαο ζεκαληηθά πνζά απφ ηα ρξήκαηα ηνπ
Παηξατθνχ ιανχ, κέζα θαη απφ εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο ιφγσ ησλ ειιείςεσλ πξνζσπηθνχ .
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Διιείςεσλ γηα ηηο νπνίεο ζπλερίδεηαη ε απαγφξεπζε ησλ πξνζιήςεσλ «επη ελ εηζέηη έηνο » κέρξη 31
Γεθεκβξίνπ 2020 ζχκθσλα κε θπβεξλεηηθή απφθαζε (ΦΔΚ 2013 Σ.Α. /24-12-2019 ) γηα παξάηαζε ηζρχνο
ηεο ΠΤ 33/2006 «αλαζηνιή δηνξηζκψλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην Σνκέα » . Δίλαη ε γλσζηή θάζε ρξφλν
ηνλ ίδην κήλα, πνιηηηθή απφθαζε ηεο θάζε θπβέξλεζεο πνπ ζπλερίδεη ηηο απαγνξεχζεηο ησλ πξνζιήςεσλ γηα
ην επφκελν έηνο θαη έπεηαη ζπλέρεηα ζχκθσλα κε ηνπ εθαξκνζηηθνχο λφκνπο ησλ κλεκνλίσλ, πνπ παξά ηελ
δηαθεκηδφκελε έμνδν απφ απηά «δνπλ θαη βαζηιεχνπλ».
Έηζη κε ηηο γλσζηέο θαη ζεκαληηθέο απηέο ειιείςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, νη εξγαδφκελνη ζε Γήκν θαη
Ννκηθά ηνπ πξφζσπα ππεξβάινπλ εαπηφλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ απνζηνιή ησλ Τπεξεζηψλ, έρνληαο θαη
ππνζηεί ηεξάζηηεο κεηψζεηο ζηηο απνδνρέο ηνπο .
Γη απηφ θαη ε Γ.Α. ζηέθεηαη δίπια ηνπο θαη ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο ηνπο δηεθδηθήζεηο αιιά θαη ζηηο
νηθνλνκηθέο ηνπο επίζεο, γηα ηηο νπνίεο πξνζθεχγνπλ ζηα δηθαζηήξηα, αιιά πάλσ απφ φια γηα ην δηθαίσκα
ηνπο ζηε δνπιεηά πνπ αληηκεησπίζακε φηαλ ε ηφηε θπβέξλεζε ΠΑΟΚ - ΝΓ ήζειε λέεο «δεμακελέο»
απνιχζεσλ.
Αγγίδνπκε ηα 6 εθαη. επξψ πνπ πιεξψλνπκε απφ ίδηα έζνδα ηνπ Γήκνπ ζε ζεηξά δηθαζηηθψλ
απνθάζεσλ ππέξ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπκε αζθήζεη εθέζεηο θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε δψξα
Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα & επηδφκαηα αδεηψλ κε κε εθαξκνγή ..Δ. κε άιια επηδφκαηα φπσο αλζπγηεηλφ θαη
επηθίλδπλν, κε αλαδξνκηθφηεηα δηνξηζκψλ, κε ζπκβάζεηο stage, κε νθεηιφκελα απφ δηαθνξέο απνδνρψλ, κε
αλαγλψξηζε πξνυπεξεζηψλ θαη θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ ελζήκσλ πνπ κφλν ζηελ πεξίπησζε ησλ ζρνιηθψλ
θπιάθσλ ην πνζφ αγγίδεη ηα 2 εθαη. θαη έληαμε ζε πιήξεο σξάξην εξγαζίαο θαηεγνξίαο εξγαδνκέλσλ καο απφ
κεξηθφ ζε πιήξεο θαη άιια αθφκε
Δπίζεο έρνπκε θηάζεη λα πιεξψλνπκε απφ ην ηακείν ηνπ Γήκνπ 2 εθαη. επξψ ηελ παξάηαζε ηεο
εξγαζίαο κέζσ δηθαζηεξίσλ ζηα νπνία πξνζθεχγνπλ νη εξγαδφκελνη ηεο θνηλσθεινχο εξγαζίαο ηνπ ΟΑΔΓ
ησλ 8 κελψλ, δηφηη ε παξάηαζε κέζσ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ δελ θαιχπηεηαη απφ ην πξφγξακκα & ην
Τπνπξγείν.
Δθηφο απφ ην έξγν πνπ έρεη επηηειεζηεί απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, αλαθεξζήθακε πεξηιεπηηθά
θαη ζην ζεκαληηθφ επίζεο έξγν πνπ έρεη επηηειεζηεί απφ ηνπο Οξγαληζκνχο ηνπ.
Αο γλσξίδνπκε φκσο φηη νη Οξγαληζκνί ηνπ Γήκνπ δελ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην θξάηνο θαη φηη ν
Γήκνο είλαη απηφο πνπ ηνπο ρξεκαηνδνηεί.
Έηζη γηα λα έρνπκε απηφ ην έξγν επσθειεία ησλ δεκνηψλ καο, σο Γήκνο επηρνξεγνχκε ηνλ
Κνηλσληθφ Οξγαληζκφ κε 3 εθαη . 14 ρηι. επξψ εηεζίσο, ηνλ Πνιηηηζηηθφ Οξγαληζκφ κε 2 εθαη. 390 ρηι.
επξψ, ην ΓΖΠΔΘΔ κε 700.000 €, ην Βξεθνθνκείν κε 500.000 €, ην Καξλαβάιη κε 750.000 €, ελψ έρνπκε
δψζεη ήδε θαη 1.100.000 € ζην Καξλαβάιη γηα λα πιεξσζνχλ δηθαζηηθέο απνθάζεηο απφ εξγαηηθέο δηαθνξέο
παξειζφλησλ εηψλ ζε εξγαδνκέλνπο ηνπ Καξλαβαιηνχ θαη πξνβιέπεηαη φηη ζα πιεξψζνπκε πνιιά αθφκα.
Καη φια απηά κέζα ζε απνπιεξσκέο δαλείσλ πνπ θάλνπκε, γηαηί παξαιάβακε δάλεηα απφ
πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο Αξρέο 21.123.265,55 επξψ (φρη απφ ηε Γ.Α. ηνπ θ. Γεκαξά) θαη ζην ηέινο ηεο
ζεηείαο καο, ζα είκαζηε απηή ε Γ.Α πνπ ζα έρεη απνπιεξψζεη φια ηα δάλεηα ηνπ Γήκνπ, ρσξίο λα επηβαξχλεη
κε νχηε 1 επξψ ηνλ Παηξατθφ ιαφ, παξαδίλνληαο έλα Γήκν ρσξίο λα ρξσζηά θαλέλα δάλεην. Ήδε ζηηο
31/12/2019 ηα έρνπκε θηάζεη ζηα 10.596.178,45 επξψ απφ ηα 21 θαη πάλσ εθαη. πνπ παξαιάβακε έρνληαο
απνπιεξψζεη πάλσ απφ ην 50% απηψλ.
Γελ είλαη φκσο κφλν απηά.
Απφ ην 2014 ν Γήκνο ππφθεηηαη ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο & ΔΝΦΗΑ απφ ην 2013 γηα ηελ αθίλεηε
πεξηνπζία ηνπ.
Φνξνινγνχληαη ηα αθίλεηα πνπ εθκηζζψλνπκε αθφκα θ‟ απηά πνπ παξαρσξνχκε δσξεάλ
(ρξεζηδάλεηα) κε ζπλνιηθή επηβάξπλζε απφ ηφηε πνζνχ πνπ θηάλεη ζηα 4 εθαη. επξψ.
Σν ηνπίν δελ είλαη ερζξηθφ κφλν απφ ηε κε ρξεκαηνδφηεζε, αιιά θαη απφ λφκνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ
κηα θξαηηθή Τπεξεζία φπσο είλαη ε ηνπηθή Γηνίθεζε κε πνιηηηθέο πνπ ζέινπλ, αλ είλαη δπλαηφλ, λα πάξνπλ
πίζσ θαη ηα ειάρηζηα πνζά απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ δίλνπλ γηα απηήλ θαη ηα νπνία θπζηθά είλαη
αληηζηξφθσο αλάινγα ησλ αλαγθψλ.
Γη απηφ εθηφο απφ ηηο δηεθδηθήζεηο καο γηα θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, θαη επηζηξνθή σλ
παξαθξαηεζέλησλ πφξσλ κε έλαλ νηθνλνκηθφ νξζνινγηζκφ πξνζπαζνχκε λα κεηψλνπκε ηα έμνδα ηνπ Γήκνπ
φπσο απφ εξγνιαβίεο, απφ ελνίθηα πνπ πιεξψλακε, απφ κειέηεο πνπ γίλνληαη πιένλ απφ ηηο Τπεξεζίεο καο
θαη φρη απφ ηδησηηθά κειεηεηηθά γξαθεία θαη απφ ηφζα άιια παξαδείγκαηα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο
εμνηθνλφκεζεο ρξεκάησλ, αιιά θαη παξάιιεια λα εηζπξάηηνπκε κε απμεκέλν ζπληειεζηή ηειψλ πνπ
δεκηνπξγήζακε απφ κεγαινεπηρεηξήζεηο, πνιπεζληθέο, βηνκεραλία, ηξάπεδεο θιπ πνπ είηε δελ πιήξσλαλ, είηε
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ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε πιήξσλαλ κε ζπληειεζηέο φπσο νη κηθξνί επαγγεικαηίεο ηνπο νπνίνπο ζηεξίμακε
θαη ζηεξίδνπκε κε κεηψζεηο κέρξη & 20% ζηα δεκνηηθά ηέιε ηνπ κηθξνκεζαίνπ απηνχ θιάδνπ.
Σα παξαπάλσ είλαη κηα γεληθή εηθφλα ηνπ έξγνπ πνπ έρεη επηηειέζεη ε Γεκνηηθή Αξρή κέζα ζην
ερζξηθφ πεξηβάιινλ πνπ αλαθέξακε.
Χο Γεκνηηθή Αξρή ζα πξνρσξήζνπκε θαη ζην 2020 δηαθπιάζζνληαο θαη εληζρχνληαο φζα έρνπκε
θαηαθέξεη, αιιά θαη δηεπξχλνληαο ηα πεπξαγκέλα κε ηνπο ζηφρνπο καο φπσο απηνί αλαιχζεθαλ ζηε
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα Σέιε θαη Σερληθφ Πξφγξακκα θαζψο θαη γηα λα
ρξεκαηνδνηεζνχλ φια ηα έξγα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Σνπηθφ ρέδην (ΣΓΑ) πνπ έρνπκε θάλεη γηα ηελ
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, γηα ηελ ππφγεηα δηέιεπζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ
παξαιηαθνχ κεηψπνπ θ.α.
Ο ιαφο καο φκσο έρεη πνιχ κεγαιχηεξεο θαη κάιηζηα βαζηθέο αλάγθεο ζηε δσή ηνπ.
Ζ πεξηγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ αληθαλνπνίεησλ γηα ηε δσή απηνχ θαη ηεο λέαο γεληάο
αλαγθψλ, φζν πιήξεο ή γιαθπξή θαη λα είλαη , αλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αλάδεημε ησλ αηηηψλ θαη ησλ
ιχζεσλ πνπ ζπκθέξνπλ ην ιαφ , ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζπγθαιχπηεη ηνλ έλνρν , ην ζχζηεκα θαη ηελ
πνιηηηθή ηνπ πνπ ηα πξνθαιεί θαη ηα δηνγθψλεη.
Ζ θνηλσλία καο είλαη ηαμηθά δηαρσξηζκέλε θαη ηα ζπκθέξνληα είλαη δηαθνξεηηθά , αλάινγα κε ηελ
θνηλσληθή ηάμε πνπ αλήθεη ν θαζέλαο.
ζν θαη λα ζέινπκε, νπδεηεξφηεηα δελ κπνξνχκε λα έρνπκε. Ζ φπνηα ιχζε ζηα πξνβιήκαηα δελ
κπνξεί λα ηθαλνπνηεί θαη απηνχο πνπ παξάγνπλ ηνλ πινχην πνπ είλαη νη εξγαδφκελνη θαη ν ιαφο θαη
ηαπηφρξνλα ηνπο ιίγνπο πνπ θεξδίδνπλ απφ ηνλ ηδξψηα ησλ πνιιψλ.
Γηα ηελ Γεκνηηθή Αξρή νη ιατθέο αλάγθεο θαη ν αγψλαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο απνηεινχλ
πξνηεξαηφηεηα .
Σν νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ησλ Γήκσλ είλαη πξσηίζησο πνιηηηθφ ζέκα, ζέκα ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ,
επηινγή δξφκνπ αλάπηπμεο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ πνπ επηηειεί.
Γη απηφ θαη δηεθδηθνχκε :
 Πιήξε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε πνπ λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ.
 Να απνδνζεί ην ζχλνιν ησλ πφξσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ηελ Σνπηθή Γηνίθεζε θαη ησλ
νθεηιφκελσλ ζε απηή, πνζφ πνπ θηάλεη ηα 6 δηο, 62 εθαη. επξψ γηα ην 2020 θαη ζε πνζνζηφ
πάλσ απφ 9%.
 Γηα θάζε αξκνδηφηεηα πνπ κεηαθέξεηαη απφ ην Κξάηνο ζηνπο Γήκνπο, λα απνδίδνληαη
ηαπηφρξνλα θαη νη αληίζηνηρνη πφξνη.
 Υξεκαηνδφηεζε έξγσλ ππνδνκήο θαη αληηπιεκκπξηθήο, αληηππξηθήο πξνζηαζίαο,
αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο, γηαηί ε πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ιανχ δελ
κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε ηελ πνιηηηθή «θφζηνπο-νθέινπο», κε ηηο ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ θαη
ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΗΣ) πνπ πξνσζνχλ θπβεξλήζεηο θαη Δπξσπατθή Έλσζε.
 Πξνζιήςεηο ηνπ απαξαίηεηνπ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ κε κφληκε ζρέζε εξγαζίαο θαη πιήξε
εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα.
 Λχζε ζην ζέκα ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ησλ πνιηηψλ πξνο ηνπο Γήκνπο. Οη Γήκνη κε απφθαζε
ησλ Γ.. λα δηαγξάθνπλ νθεηιφκελα πνζά απφ θαηεγνξίεο πνιηηψλ πνπ νχηε έρνπλ, νχηε
κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ, λα κελ εθηειείηαη ε εληνιή ησλ θπβεξλήζεσλ γηα αλαγθαζηηθή
είζπξαμε θαη πιεηζηεξηαζκνχο.
 Καηάξγεζε φινπ ηνπ αληηδξαζηηθνχ πιαηζίνπ (Καιιηθξάηεο, Κιεηζζέλεο, κλεκνληαθέο
δεζκεχζεηο θαη εθαξκνζηηθνί λφκνη…) πνπ θαηεπζχλνπλ ηνπο Γήκνπο λα δξνπλ
αληαπνδνηηθά θαη επηρεηξεκαηηθά.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη/ηζζεο
Ζ θηλεηνπνίεζε ηνπ ιανχ θαη ε θνηλσληθή δπλακηθή ηνπ απνηεινχλ ηνλ θξίζηκν παξάγνληα,
πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε επηηπρία ζηηο δηεθδηθήζεηο καο, λα ππνρξεσζνχλ νη θπβεξλψληεο λα απνδίδνπλ
ζηνπο Γήκνπο φζα δηθαηνχληαη αιιά θαη ηα παξαθξαηεζέληα».

Σν ψκα άθνπζε επίζεο ηνλ επηθεθαιήο ηεο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο «Πάηξα ε δηθή
καο πφιε» θ. Νίθν Σδαλάθν θαη ηελ αηηηνινγηθή ηνπ έθζεζε επί ηεο ελαιιαθηηθήο ηνπ
πξφηαζεο, σο θάησζη:
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-

-

«Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ καο γηα ην έηνο 2020, εηζάγεηαη ζε δηαθξηηή ζπλεδξίαζε ζην αλψηαην
βνπιεπφκελν φξγαλν ηεο πφιεο καο, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνχλ νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο
δξάζεο ηνπ Γήκνπ γηα ην επφκελν έηνο.
πγρξφλσο φπσο θαη πξνβιέπεηαη, δχλαληαη λα ζπδεηεζνχλ θαη νη επηζεκάλζεηο-πξνηάζεηο θαη ζέζεηο
ησλ ππνινίπσλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ, κε έλαλ πξσηνεκθαληδφκελν ζηα ρξνληθά ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
ηξφπν.
ε θάζε πεξίπησζε ζεσξνχκε φηη ζθνπφο φισλ καο είλαη λα βνεζήζνπκε ζηελ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν
αλάπηπμε ηεο πφιεο καο ζε φια ηα επίπεδα, εξκελεχνληαο έηζη ηελ θνηλή καο αγσλία θαη επηδίσμε.
ΜΔΗΧΝΟΤΜΔ ΜΖ ΑΝΑΓΚΑΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΔΝΗΥΤΟΤΜΔ ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΣΑ
ΠΟΑ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΥΟΛΔΗΧΝ ΚΑΗ ΓΡΑΔΗ, ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ
ΤΛΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΧΔΗ.
Μειεηψληαο ηελ απφθαζε 718/23 Γεθεκβξίνπ 2019 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ζπγθεθξηκέλα ην
ρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαζψο θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε
απφθαζε, θαηαζέηνπκε φπσο ν λφκνο νξίδεη Δλαιιαθηηθή πξφηαζε επηθεληξσκέλε ζε ζπγθεθξηκέλνπο
θσδηθνχο φπσο παξαθάησ ζαο αλαθέξνπκε, δίρσο λα ηξνπνπνηείηαη ν ηζνζθειηζκέλνο απφ ηελ ππεξεζία
Πξνυπνινγηζκφο.
Με δεδνκέλν πσο δελ ηξνπνπνηνχληαη πξνο ην παξφλ, νχηε ζην ειάρηζην νη θσδηθνί ηνπ ηερληθνχ
πξνγξάκκαηνο, ε παξέκβαζή καο γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο θσδηθνχο κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, φπνπ
εκθαλίδνληαη θσδηθνί θνπζθσκέλνη θαη κε βάζε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη κε βάζε ηελ εκπεηξία ησλ
πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ. Σα πνζά πνπ απνηππψλνληαη είλαη θαη παξάινγα θαη ηεξάζηηα. Γίλνπλ ηελ εληχπσζε
πσο ε Γεκνηηθή Αξρή επηδηψθεη λα „θξχςεη‟ πνζά „θάησ απφ ην ραιί‟ ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αξγφηεξα
είηε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη θαζ ππέξβαζε είηε λα ηα κεηαθηλήζεη ηερλεέλησο ζε άιινπο θσδηθνχο παίδνληαο ην
πξνζθηιέο ηεο πνιηηηθφ παηρλίδη-ηέρλαζκα πσο έθαλε νηθνλνκία.
Σα πνζά απφ ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πνπ έρνπλ «ππεξ-θνζηνινγεζεί» μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ηα
5.000.000επξψ.
Ζ δηθή καο παξέκβαζε είλαη ελδεηθηηθή ηεο θαηάζηαζεο θαη πεξηιακβάλεη ειάρηζηνπο θσδηθνχο κφλν
14 ζε ζχλνιν πεξίπνπ 200 πνπ αλαθέξνληαη ζε ιεηηνπξγηθά έμνδα, κε πνζφ 1.097.000επξψ. ν ειάρηζηνο
ρξφλνο θαη νη πξσηφγλσξεο δηαδηθαζίεο δελ καο επέηξεςαλ λα απνηππψζνπκε νιφθιεξε ηελ θαηάζηαζε. Θα
επαλέιζνπκε φκσο αλαγθαζηηθά κέζα απφ ηηο αλαζεσξήζεηο.
Μεηψλνπκε ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ Γήκνπ, δίρσο ζηελ νπζία λα ζηεξνχκε απφ ηα αλαγθαία ηηο
ππεξεζίεο ηνπ θαη κεηαθέξνπκε ηα πνζά πνπ εμνηθνλνκνχκε θπξίσο ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο γηα λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπληήξεζε θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ησλ ζρνιείσλ.
Μεηψλνπκε δαπάλεο ζε δηπινεγγξαθέο φπσο δαπάλεο γηα ηνπο λαπαγνζψζηεο, πξνκήζεηαο εηδψλ
θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ, δηάθνξεο δαπάλεο αλαισζίκσλ, δηαθφξσλ εμφδσλ, ηειεθσληθψλ θαη
ηειεγξαθηθψλ ηειψλ θιπ.
Αλαιπηηθά ηα πνζά κεηά ηελ πξφηαζή καο κεηαθέξνληαη ζε ιεηηνπξγηθά έμνδα (γηα ην ηερληθφ
πξφγξακκα ρξεηάδεηαη άιιε δηαδηθαζία ζηελ νπνία θαη ζα πξνρσξήζνπκε άκεζα)
Κάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζε ζρνιεία Α‟ζκηαο 515.000επξψ
Κάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζε ζρνιεία Β‟ζκηαο 711.000επξψ
Δπηρνξεγήζεηο ζε πνιηηηζηηθνχο , αζιεηηθνχο, εζεινληηθνχο ζπιιφγνπο θαη αζιεηηθνχο ζθνπνχο ζε
260.000επξψ.
πσο επίζεο θαη πνζά γηα πλεξγαζίεο κεηαμχ Γήκσλ, εζληθέο θαη ηνπηθέο ενξηέο, ρξεκαηηθφ βνήζεκα ζε
απφξνπο, αγνξά θνπξηηλψλ γηα ην Γεκνηνιφγην θαη ην ιεμηαξρείν θιπ.
Ζ απνθιεηζηηθή επζχλε απηήο ηεο ππεξ-θφξησζεο ησλ θσδηθψλ, νθείιεηαη φρη ζηνπο εξγαδνκέλνπο,
αιιά ζηε Γεκνηηθή Αξρή γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο.
Α)
Μέζα απφ ηε κειέηε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, δηαθαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη γλψζε ζηηο ππεξεζίεο, ζην
ηη έρεη πεξηζζέςεη ζε αλαιψζηκα απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, αιιά θαη ηελ πνξεία ηεο απφζβεζεο-ρξήζεο
θάζε θσδηθνχ γεληθψο. Οη δηεπζχλζεηο δηαθαίλεηαη πσο έρνπλ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο, ψζηε λα
πξνζαξκφζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Τπνζέηνπκε πσο ε Γεκνηηθή Αξρή δελ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά θαη
εγθαηάζηαζε ηνπ αλαγθαίνπ πξνγξάκκαηνο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Γήκνπ.
Απνηέιεζκα απηνχ λα αλαγθάδνληαη νη ππεξεζίεο λα απηνζρεδηάδνπλ. Αλ νη πξνεγνχκελεο δεκνηηθέο
αξρέο είραλ θάπνηα δηθαηνινγία ιφγσ έιιεηςεο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ
πξνγξακκάησλ, ε ζεκεξηλή δεκνηηθή αξρή δελ έρεη θακία αθνχ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά άπεηξα ηέηνηα
πξνγξάκκαηα.
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Β)
Ο δεχηεξνο ιφγνο ηεο ζνβαξήο επζχλεο ηεο δεκνηηθήο αξρήο, γηα απηήλ ηελ εηθφλα ηεο
ραιάξσζεο θαη άξλεζεο θάζε πξνζπάζεηεο εμνξζνινγηζκνχ, είλαη πσο δηνηθεηηθά δελ έρεη ηνπνζεηήζεη, δελ
έρεη νπδείο ηελ αξκνδηφηεηα, λα δηαρεηξίδεηαη ηα αηηήκαηα ησλ θσδηθψλ-δαπαλψλ, κε απνηέιεζκα λα
πξνρσξνχλ ζε δέζκεπζε πνζψλ θαη θσδηθψλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηφζν νη Γηεπζχλζεηο πξνκεζεηψλ θαη
νηθνλνκηθψλ πνπ ζπιιέγνπλ φιεο ηηο αλάγθεο, φζν θαη ε θάζε Γηεχζπλζε ρσξηζηά.
Με δεδνκέλα φια ηα παξαπάλσ δηθαηνχηαη λα ππνζέζεη θάπνηνο πσο ε Γεκνηηθή Αξρή έρεη
θάπνην ιφγν γηα λα αθήλεη λα ζέξλεηαη επί ρξφληα κηα ηέηνηα θαηάζηαζε.
Οη ηειηθνί θσδηθνί νη νπνίνη απνηππψλνπλ Έζνδα θαη Γαπάλεο παξακέλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε σο
εμήο.
ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ
270.880.426,47 επξψ
ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ
270.880.426,47 επξψ
Πξηλ πεξάζνπκε ζηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ηνπο θσδηθνχο αιιά θαη ην ζπλνιηθφ
πνιηηηθφ καο ζθεπηηθφ, ην νπνίν καο αλάγθαζε λα θαηαζέζνπκε Δλαιιαθηηθή πξφηαζε, είλαη απαξαίηεην λα
επηζεκαλζεί ην δχζθνιν νηθνλνκηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν θαιείηαη λα δξάζε ζήκεξα
ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.
Δδψ θαη ρξφληα νη Γήκνη βηψλνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ θξάηνπο, πνπ δελ
εκπηζηεχεηαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη κηα πξνθιεηηθή πνιηηηθή αζπλέπεηα, πνπ αθνξά ζηηο
νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο πξνο ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.
Ζ θεληξηθή εμνπζία εμαθνινπζεί λα κεηψλεη νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ αλήθνπλ ζηνπο Γήκνπο, αιιά
δελ παξαιείπεη λα ηνπο εθρσξεί θαη λέεο αξκνδηφηεηεο, δίρσο θαη πάιη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, λα
κεηαθέξεη ή ηνπιάρηζηνλ λα θαιχπηεη ηνπο αληίζηνηρνπο πφξνπο.
Σα ηειεπηαία 20 ρξφληα ηνπιάρηζηνλ θαη ηδηαίηεξα ηα ρξφληα ηεο θξίζεο, παξαθνινπζνχκε κηα
ζπλερή κείσζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ε νπνία δηαρξνληθά επεξέαζε ηνπο φπνηνπο
πξνγξακκαηηζκνχο θαη θπξίσο ηελ νινθιήξσζε εληαγκέλσλ έξγσλ ζε απηνχο, κέζσ ησλ ηερληθψλ
πξνγξακκάησλ, αθνχ ηα έξγα εληάζζνληαλ κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο, αιιά ζηελ πνξεία
νη ππνζρέζεηο έκελαλ „έπεα πηεξφεληα‟ θαη ηα έξγα ή έκελαλ κηζνηειεησκέλα ή ηα πιήξσλαλ νη δεκφηεο. Ζ
κείσζε ζηαδηαθά έρεη μεπεξάζεη ην 60%.
Ζ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ Γήκσλ, ψζηε λα δχλαληαη απεξίζπαζηνη θαη έρνληαο ηελ επζχλε λα
πξνγξακκαηίδνπλ πξέπεη θαηά ηελ άπνςή καο λα είλαη ην δεηνχκελν απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία.
Όια ηα ρξφληα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θαηαηηζεκέλσλ απφ φιεο ηηο δεκνηηθέο αξρέο
Πξνυπνινγηζκψλ θαη Σερληθψλ πξνγξακκάησλ ήηαλ, πσο απηά απνδεηθλχνληαλ πιαζκαηηθά θαη ελ
ηέιεη παξαπιαλνχζαλ ηελ θνηλσλία, αθνχ ήηαλ ελ πξψηνηο αλαμηφπηζηα εμαηηίαο ηεο αλαθνινπζίαο ηεο
θεληξηθήο εμνπζίαο. Αηηία βέβαηα απηήο ηεο πιαζκαηηθφηεηαο δελ ήηαλ κφλν ηα παξαπάλσ, αιιά θαη ε
αδπλακία εθζπγρξνληζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ηεο ρψξαο θαη ησλ Γήκσλ, ηφζν απφ πιεπξά νξγάλσζεο
θαη δηνίθεζεο φζν θαη ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ ηεο ςεθηνπνίεζεο.
ΔΟΓΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
Σα έζνδα ησλ Γήκσλ ρσξίδνληαη δηαθξηηά ζε ηξία κέξε.
1. ηα πνζά πνπ εηζπξάηηεη ν Γήκνο απφ ηνπο Γεκφηεο ηνπ.
2. ηα πνζά ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο
3. ηα πνζά πνπ κεηαθέξνληαη ζην Γήκν κέζσ ησλ Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ κε ηελ πξνυπφζεζε
ηεο ζηνρεπφκελεο θαη απφ ηα πξηλ επηιεγκέλεο ρξήζεο ηνπο.
πσο θαηαγξάθεηαη ε θαηάζηαζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, ν Γήκνο εηζπξάηηεη ζεκαληηθά πεξηζζφηεξα
ρξήκαηα ιφγσ ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ αθνχ ε Δπξσπατθή Έλσζε κεηά ην 2013 μεθίλεζε λα δίλεη
ζεκαληηθά πνζά ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. ε ζχγθξηζε δε κε παιηνχο Γεκάξρνπο ηνπιάρηζηνλ 10
θνξέο πεξηζζφηεξα.
Δπίζεο ν Γήκνο γηα ιφγνπο πνπ εχθνια εμεγνχληαη εηζπξάηηεη κεγαιχηεξα πνζά απφ ηνπο
δεκφηεο ηνπ.
Δμαθνινπζεί λα ππάξρεη ε άξλεζε ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο λα απνδψζεη ζηνπο Γήκνπο ηα
νθεηιφκελα, ελψ θάζε ρξφλν νη πεξηθνπέο είλαη δξακαηηθέο.
ε θάζε πεξίπησζε φκσο νθείινπκε λα θαηαγξάςνπκε πσο ε ηειηθή πξνζζαθαίξεζε έρεη
ζεκαληηθά ζεηηθφ ρξεκαηηθφ πξφζεκν γηα ην Γήκν, ηεο ηάμεο ησλ 100εθ. επξψ ηνπιάρηζηνλ, ζε ζρέζε
κε ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία, ειέσ ηεο ‘ηξηζθαηάξαηεο’ Δπξσπατθήο Έλσζεο. .
Δδψ θαηαγξάθνπκε ηελ πξψηε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζή καο κε ηελ πνιηηηθή ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο.
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Πξνηείλακε λα κεησζνχλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 10% ηα δεκνηηθά ηέιε, αθνχ φπσο θαη ζην
πξνεγνχκελν ζπκβνχιην εμεγήζακε, πξφθεηηαη γηα ρξήκαηα ησλ δεκνηψλ ηα νπνία έρνπλ επηβαξχλεη θαη
θαηά πιενλαζκφ εηζπξαρζεί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δεκφηεο (ππνινγίδνληαη ζε 25-30 εθ. επξψ ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία). Ζ δεκνηηθή Αξρή παξφηη δελ δέρζεθε ηελ πξφηαζή καο ακέζσο κεηά κέζσ δεκνζηεπκάησλ θαη
δειψζεσλ έρεη παξαδερζεί πσο πξάγκαηη απηφ έρεη ζπκβεί. Αξλείηαη φκσο λα ειαθξχλεη ηα βάξε απφ ηνπο
δεκφηεο ηεο ελψ ε ίδηα θαηεγνξεί θαη ζσζηά ην θξάηνο γηα θνξνκπερηηθή πνιηηηθή.
ήκεξα κε ηελ θαηάζεζε ηνπ δηθνχ ηεο πξνυπνινγηζκνχ απνδεηθλχεηαη πσο ηα ρξήκαηα απηά
ππάξρνπλ θαη ηα έρεη ‘θξχςεη’ επηκειψο θάησ απφ ην ‘ραιί’, ζηνπο ππεξθνξησκέλνπο θσδηθνχο ησλ
ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ.
Δπηζεκαίλνπκε πσο ην θφζηνο ηεο πξφηαζεο καο γηα 10% κείσζε ησλ ηειψλ ππνινγίδεηαη ζε
2.000.000επξψ ηα νπνία φπσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάιππηε κε κεγάιε
επθνιία, αιιά πξνηίκεζε λα ηα απιψζεη άλαξρα ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα.
Κξίκα!!!!
Αο δνχκε φκσο ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα λα εμεγήζνπκε γηαηί πξνζθχγακε θαη πξνηείλνπκε λα
ςεθηζηεί ε Δλαιιαθηηθή Πξφηαζε ηελ νπνία θαηαζέηνπκε.
Γελ πεξηνξηδφκαζηε κφλν ζηηο παξαπάλσ αιιάγέο αιιά μεθηλάκε κηα πξνζπάζεηα ψζηε λα βειηηψζνπκε ηελ
θαηάζηαζε πξνο φθεινο ηεο πφιεο.
Ο πξνυπνινγηζκφο πεξηέρεη θαη ην ηερληθφ πξφγξακκα ην νπνίν φπσο είλαη γλσζηφ θαη δελ
ςεθίζακε.
Δπηζεκαίλνπκε πσο:
Σν ηερληθφ πξφγξακκα ζε έλα πνζνζηφ 90% πεξηέρεη ηα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα, θπξίσο ΔΠΑ, ηα
νπνία φπσο αλαθέξακε είλαη θαζαξέο θαη ζηνρεπκέλεο ρξεκαηνδνηήζεηο χςνπο 90 εθ. επξψ πεξίπνπ.
Πξφθεηηαη θπξίσο γηα ην Β.Α.Α. χςνπο 46 εθ. επξψ. Σα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα ζπκίδνπκε πσο ηα δέρζεθε
κε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ν Γήκνο καο αθνχ ε Γεκνηηθή Αξρή αξληφηαλ πεηζκαηηθά λα ρξεζηκνπνηήζεη
θνλδχιηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηαλ φκσο αληηιήθζεθε πσο π.ρ. ν Γήκνο Αγξηλίνπ πήξε 25 εθ. επξψ, θαη
ηα ππφινηπα ζα επέζηξεθαλ πίζσ, αληηιακβαλφκελε ηηο επηπηψζεηο θαη ην πφζν ζα εθηεζεί, ηα δέρζεθε.
Διπίδνπκε πσο ζα θαηαθέξεη λα θαιχςεη ηε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε αληαπφθξηζεο ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα,
γηαηί ζα είλαη ηξαγηθφ λα ράζνπκε ηα ρξήκαηα θαη ηα έξγα.
Πξνζζεηηθά ινηπφλ ζηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ έξγσλ ηα νπνία νθείινληαη ζε ρξεκαηνδνηήζεηο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζεσξνχκε πσο πξέπεη άκεζα λα αιιάμεη ξηδηθά ε πνιηηηθή ηνπ Γήκνπ ζε βαζηθά θαη
δσηηθά ζεκεία.
ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΓΠ ΣΟΤ 2011-ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΖ Ν. ΠΑΣΡΑ
Ζ βαζηθή έλζηαζή καο, έρεη λα θάλεη κε ηε ζηάζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ζηελ εθαξκνγή ηνπ
Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ ηεο πφιεο.
Θπκίδνπκε πσο ην ΓΠ ην έρεη θαηαςεθίζεη ζαλ αληηπνιίηεπζε, ην έρεη ζεσξήζεη ερζξηθφ γηα ην ιαφ
θαη είρε δεζκεπηεί πσο αλ γίλεη Γεκνηηθή Αξρή ζα πξνηείλεη θαη ςεθίζεη δηθφ ηεο.
Έμε ρξφληα έρνπλ πεξάζεη θαη δελ έρεη αιιάμεη νχηε γξακκή, αιιά ην θαθφ είλαη πσο ην απαμηψλεη θαη ην
ζηξεβιψλεη ζπλερψο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο άξλεζήο ηεο λα ην ππεξεηήζεη είλαη πσο έρεη
απνθξχςεη θαη δελ ρξεζηκνπνηεί ζαλ φπιν ηεο ηελ πξφηαζε ηνπ ΓΠ γηα ππνγεηνπνίεζε ηνπ ηξαίλνπ.
Σα απνηειέζκαηα βέβαηα απηήο ηεο ζηξέβισζεο ζα θαλνχλ ζε αξθεηά ρξφληα, αιιά ηφηε ζα είλαη
αξγά.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε άξλεζή ηεο λα πξνρσξήζεη ζηελ πξνηεηλφκελε απφ ην ΓΠ
πνιενδφκεζε ησλ 750 ζηξεκκάησλ ηεο Νφηηαο Πάηξαο. Ζ ηεξάζηηα απηή πεξηνρή, θπξίσο πξψελ
εξγνζηαζηαθή-βηνκεραληθή δψλε παξακέλεη αλαμηνπνίεηε. Καηά ην ΓΠ απνηειεί βαζηθφ, ην θπξηφηεξν
εξγαιείν αλάπηπμεο, ην κέιινλ ηεο πφιεο, αλ αμηνπνηεζεί ζσζηά. Ζ εγγξαθή αξρηθά κε 1 επξψ θαη ηψξα κε
15.000επξψ γηα ηε κειέηε, απνδεηθλχεη ηελ απξνζπκία ηεο, ζηελ νπζία ηελ άξλεζή ηεο, λα αμηνπνηεζεί ην
θαιχηεξν ηκήκα ηεο Πάηξαο, ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζηεί ζαλ ην κειινληηθφ θέληξν ηεο Πάηξαο ηεο λέαο
επνρήο. Ίζσο γηαηί ε πξνζπάζεηα απηή απαηηεί θφπν θαη ρξήκαηα, αιιά θαη ε νινθιήξσζή ηνπ ρξεηάδεηαη
ρξφλν.
ε πξψηε επθαηξία ζα πξνηείλνπκε ηξφπν ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα μεπεξάζεη ηηο αγθπιψζεηο ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο θαη λα ρξεκαηνδνηεζεί ε κειέηε πνιενδφκεζεο ηεο Νφηηαο Πάηξαο, ε νπνία εθηφο ησλ
άιισλ θπξίσο ζα δψζεη κηα άιιε πνηφηεηα δσήο ζηνπο θαηνίθνπο ησλ Νφηησλ ζπλνηθηψλ αθνχ νη ειεχζεξνη
ρψξνη πνπ κπνξνχλ λα δηαζθαιηζηνχλ είλαη ηεξάζηηνη.
ΜΗΑ ΠΟΛΖ ΜΔ ΓΤΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΑ
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Αθφκα φκσο πην αξλεηηθφ, είλαη ε άξλεζή ηεο λα πινπνηήζεη θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο
απαηηνχκελεο κειέηεο, νη νπνίεο πξνηείλνληαη απφ ην ΓΠ θαη αθνξνχλ αξθεηέο πεξηνρέο ηεο πφιεο,
πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην ζρέδην ηνπ 2011 θαη νη ρξήζεηο ηνπ.
Οη αλαγθαίεο κειέηεο πνπ πξνηείλνληαη μεπεξλνχλ ηηο 20 θαη απφ απηέο 12 αλαθέξνληαη ζηελ
πξνζαξκνγή πνιενδνκηθψλ κειεηψλ ζην ΓΠ. Δδψ θαη 6 ρξφληα έρεη μεθηλήζεη κφλν κία θαη απηή ηελ
έρεη εγθαηαιείςεη ζηελ Πεξηθέξεηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπινθάξνπλ ζε αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο
ηδηνθηήηεο πνπ ζέινπλ λα πνπιήζνπλ, λα κηζζψζνπλ, λα θαηαζθεπάζνπλ, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αθίλεηα,
λα ππάξμεη δειαδή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, θίλεζε, αλάπηπμε ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ
πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ.
Ζ άξλεζή ηεο απηή έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ε Πάηξα λα θαηέρεη ην αξλεηηθφ πξνλφκην λα είλαη ε
κνλαδηθή πφιε, πνπ ελψ έρεη ην πην ζχγρξνλν θαη αλαπηπμηαθφ ΓΠ ζηε ρψξα, απηφ λα κελ ηζρχεη ζπλνιηθά,
αιιά λα θαηηζρχεη πνιιέο θνξέο εθείλν ην ΓΠ ηνπ 1983.
Απηφ εθηφο ηεο ζηξέβισζεο ηεο αλάπηπμεο ηεο πφιεο, δίλεη θαη ηε δπλαηφηεηα ζε δηάθνξνπο ηδηψηεο, λα
εθκεηαιιεχνληαη πξνο ίδηνλ φθεινο απηή ηε δηηηή δπλαηφηεηα, ε νπνία γεληθψο είλαη ζε άγλνηα ησλ
ηδηνθηεηψλ.
Ζ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΣΖ ΠΟΛΖ: ΑΡΔΗ ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΩΔΩΝ
Δδψ ε Γεκνηηθή Αξρή δελ έρεη ηελ αξρηθή επζχλε.
Έρεη φκσο ηεξάζηηα επζχλε, αθνχ δελ απνηππψλεη κε αμηφινγε εγγξαθή ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ην
δήηεκα αιιά νχηε θαη ην αλαδεηθλχεη δπλακηθά.
Σν πξφβιεκα έξρεηαη απφ δεθαεηίεο, θπξίσο εθείλε ηνπ 1950 θαη ηνπ 1970 θαη έρεη λα θάλεη θπξίσο
κε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο.
Ζ πφιε ζην ζπλνιηθφ ηεο ζρεδηαζκφ έρεη πεξίπνπ 300 θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Άιινη απφ απηνχο
έρνπλ απαιινηξησζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ήδε ζαλ πιαηείεο θαη ειεχζεξνη ρψξνη άιινη έρνπλ πιεξσζεί θαη
παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηνη. Σν πξφβιεκα είλαη κε ηνπο 100 ηνπιάρηζηνλ ρψξνπο πνπ δελ έρνπλ απνδεκησζεί
νη ηδηνθηήηεο ηνπο θαη έρνπλ πξνρσξήζεη ζε απνθάζεηο γηα λα αξζνχλ νη παξαπάλσ απαιινηξηψζεηο. Οη 50
απφ απηέο έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί θαη ζεσξνχληαη ή θαη είλαη ρακέλεο πιαηείεο γηα ηελ πφιε.
Ζ ζεκεξηλή Γεκνηηθή Αξρή είρε ζεθψζεη (θαη ζσζηά) ην ζέκα φζν ήηαλ ζηελ αληηπνιίηεπζε θαη
πίεδε αθελφο ελψ αζθνχζε ζθιεξή θξηηηθή ζηνπο ηφηε Γεκάξρνπο γηα ηελ νιηγσξίαο ηνπο.
αλ ζεκεξηλή δεκνηηθή αξρή αξλείηαη λα ζεθψζεη ην ζέκα, αξθείηαη ζε κπαιψκαηα ηνπ 1εθ. επξψ θαη έηνο,
ίδηα πνζά κε εθείλα ησλ δεκάξρσλ πνπ θαηεγνξνχζε. Αξλείηαη πεηζκαηηθά επί 6 ρξφληα λα θέξεη ην ζέκα ζην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην, παξφηη ηεο έρεη παξαδνζεί ςεθηνπνηεκέλνο ράξηεο ηεο πφιεο κε εκθαλή ηα ζεκεία ησλ
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Αξλείηαη λα ζέζεη ην ηεξάζηην απηφ δήηεκα ζηελ πφιε, λα δεηήζεη ζπζηξάηεπζε θαη
παξαθνινπζεί κε απάζεηα αιιά θαη κε θαηαγγειηηθφ ιφγν ηελ επεξρφκελε θαηαζηξνθή ηεο πφιεο. Να
επηζεκάλνπκε κε έκθαζε πσο αλ δελ βξεζεί ηξφπνο λα ζηακαηήζεη απηή ε θαηάζηαζε ην απνηέιεζκα ζα είλαη
απνηππψλνληαο ην παξαζηαηηθά. Μπνξεί θάπνηνο λα θαληαζηεί κηα πφιε ζαλ ην Αίγην δίρσο λα έρεη θακία
πιαηεία θαλέλαλ ειεχζεξν ρψξν;
Σν ζέκα απηφ ζα ην επαλαθέξνπκε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε.
ΔΝΑ ΠΛΑΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
Ο πξνυπνινγηζκφο είλαη πιαζκαηηθφο
1.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα έρεη κηα δηαθνξά 100 εθ. επξψ πεξίπνπ κεηαμχ ησλ ππνινγηδφκελσλ
έξγσλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ ηειηθά εζφδσλ ηα νπνία πξνυπνινγίδνληαη. Ζ θαηάζηαζε ζα ήηαλ πην ηξαγηθή αλ
δελ ζπκπεξηιακβαλφληνπζαλ ηα 90 εθ. επξψ πεξίπνπ ησλ δεζκεπκέλσλ πνζψλ απφ ηα Δπξσπατθά
πξνγξάκκαηα.
2.
ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηα πξνο ςήθηζε πξνυπνινγηδφκελα πνζά, είλαη ζε κεγάιν βαζκφ θνπζθσκέλα
θαηά αλεμήγεην ηξφπν. Οη 12 θσδηθνί ζηνπο νπνίνπο πξνηείλνπκε κείσζε ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.097.000επξψ
απνηεινχλ έλα δείγκα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. παηάιε αθελφο θαη απφ ηελ άιιε ηα ρξήκαηα απηά ζα
κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα έξγα θαη δξάζεηο σθέιηκεο γηα ηελ θνηλσλία. Τπνινγίδνπκε πσο ην
ζπλνιηθφ πνζφ απφ ηδίνπο πφξνπο, ην νπνίν κπνξεί λα εμνηθνλνκεζεί, μεπεξλά ηα 5.000.000 επξψ.
3.
Ζ πξνζεθηηθή κειέηε ηνπ ηεχρνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο απνδεηθλχεη πσο
πιαζκαηηθφο ήηαλ θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2019, ν νπνίνο παξαζχξεη θαη απηφλ ηνπ 2020 λα είλαη
αλαγθαζηηθά πιαζκαηηθφο. Απφ ηνπο 1465 εγγεγξακκέλνπο Κσδηθνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νη 1278
παξέκεηλαλ αλελεξγνί. ην Σερληθφ πξφγξακκα ηνπ 2019 γηα ην νπνίν ηφζν είρε ππεξεθαλεπηεί ε
Γεκνηηθή Αξρή παξέκεηλαλ αλελεξγνί νη 463 θσδηθνί απφ ηνπο ζπλνιηθά 576. Απηφ απνηππψλεηαη
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εμάιινπ θαη ζηα ίδηα ηα ζηνηρεία πνπ έρεη δψζεη αθνχ απφ ηνλ αμηφπηζην φπσο ηνλ είρε ραξαθηεξίζεη
πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2019 ζπλνιηθνχ χςνπο 250.000.000επξψ κφλν ηα 70.000.000επξψ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
Ήηαλ έξγα ή δξάζεηο ηηο νπνίεο ζα έθαλε ε Γεκνηηθή Αξρή κέζα ζην 2019. Ήηαλ ην πξφγξακκά
ηεο εθείλν ην νπνίν είρε ππεξεθαλεπηεί πσο επηηέινπο ήηαλ ε πξψηε πνπ θαηέζεζε κε πιαζκαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ ην 2019.
Καηά ηνπο δηθνχο ηεο ιφγνπο θαη θξηηηθή ηνπ παξειζφληνο, πξνο ηνπο άιινπο δεκάξρνπο,
πξφθεηηαη γηα παηαγψδε απνηπρία.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη
Απφ ηα παξαπάλσ είλαη θαλεξφ πσο ε θαηάζεζε ηεο Δλαιιαθηηθήο πξφηαζεο πξνυπνινγηζκνχ
δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηελ ηξνπνπνίεζε θάπνησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ.
Έρεη λα θάλεη επηπιένλ:
-Με ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε εγγξαθέο θαξασληθέο, θπξίσο ζε ιεηηνπξγηθά
έμνδα, κηα εηθφλα ζπαηάιεο, ελψ ππήξρε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεζνχλ ηεξάζηηα πνζά ζε ρξήζηκεο δξάζεηο θαη
δξαζηεξηφηεηεο φπσο θαη παξαπάλσ ηεθκεξηψζακε.
- Με ηελ ‘αλαδξνκηθή’ θαηαςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2019, ηνλ νπνίν κεξηθνί είραλ
πηζηέςεη φηαλ ηνλ εηζεγήζεθε ε ηφηε δεκνηηθή αξρή θαη ηνλ ςήθηζαλ.
-Με ηελ εηθφλα ηνπ ζεκεξηλνχ πξνο ςήθηζε πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ νπνία αλ αθαηξεζνχλ νη
θσδηθνί ησλ Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ, νη νπνίνη είλαη ππνρξεσηηθά αξκνληθά ζηνηρηζκέλνη θαη
αδηαπξαγκάηεπηνη, ε ππφινηπε εηθφλα απνηειεί έλα ζπλνλζχιεπκα πνιηηηθήο δξάζεο, δίρσο φξακα, δίρσο
θαλφλεο δίρσο αξρή θαη ηέινο, αθνχ δελ ππνινγίδεη ηε δηαρξνληθή πνξεία ηεο πφιεο αιιά επηθξαηεί έλαο
αηειείσηνο απηνζρεδηαζκφο.
- Με ηελ άξλεζε ηεο δεκνηηθήο αξρήο λα ιεηηνπξγήζεη κε ηνπο θαλφλεο πνπ έρεη απνθαζίζεη ε
πφιε απφ ηελ ίδξπζή ηεο (π.ρ. ΓΠ), αιιά θαη γεληθψο κε θαλφλεο.
-Με ηελ αδπλακία ηεο λα πεξηγξάςεη ζηελ πξάμε θαη κε απνθάζεηο ηη πφιε ζέιεη (ε άξλεζε
εθαξκνγήο ηνπ ΓΠ, δίρσο λα θαηαζέηεη λέα πξφηαζε)
- Με ηελ άξλεζή ηεο λα απνδερζεί ηελ πξφηαζε γηα 10% κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, ελψ είλαη
ειίνπ θαεηλφηεξν πσο ε πξφηαζε κπνξεί λα πινπνηεζεί.
- Με ηελ φιε ζηάζε ηεο ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο πφιεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα
ππέξνγθα πνζά πνπ θνζηίδεη ζηνπο δεκφηεο ν ηφλνο. Σνπιάρηζηνλ 170επξψ/ηφλν πιεξψλνπλ νη παηξηλνί
αθξηβφηεξα θαη απφ ηνπο δήκνπο πνπ ηα πεγαίλνπλ ζε εξγνζηάζην. Σν πάλσ απφ 5.000.000επξψ πιεφλαζκα
ην ρξφλν, πνζφ πνπ εηζπξάηηεη ε Γεκνηηθή Αξρή, αληί λα ην επηζηξέςεη ζηνπο δεκφηεο, ην παξαθξαηά θαη
ζπλεζίδεη λα ην αλαθέξεη ζαλ απνηέιεζκα ηεο δηθήο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.
- Με ηελ πινπνίεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ ςεθηζκέλε ζηε βνπιή ηξνπνινγία γηα ηελ
παξαρψξεζε ηνπ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ φξσλ, άκεζε ελεξγνπνίεζε ηεο πφιεο, πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπεί ε
παξαρσξνχκελε έθηαζε απφ παξαιία θαη αηγηαιφο ζε „αζηηθή„ παξαιία ψζηε λα πξνρσξήζεη ν αξρηηεθηνληθφο
δηαγσληζκφο, ε κειέηε θαη ζηε ζπλέρεηα ε αλάπιαζε ηνπ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ.
- Με ηε δεκηνπξγία θνηλνχ κεηψπνπ κε ηελ πεξηθέξεηα θαη θνξείο ηεο πφιεο ψζηε λα
νινθιεξσζεί ην πξνβιεπφκελν απφ ην ΓΠ θαη απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνιηηηζηηθφ πάξθν,
γχξσ απφ ηνπ λέν Μνπζείν.
Θπκίδνπκε πσο ε πξνεγνχκελε αιιά θαη ε ησξηλή Γ.Α. δελ νινθιήξσζε ηελ ςεθηζκέλε απφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην απφθαζε «ζεκεηαθήο ηξνπνπνίεζεο» απφ Ακεξηθήο έσο Αξέζα δίρσο αηηηνινγία.
- Με ηε ζηάζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα αδηαθνξνχλ θαη
λα απαμηψλνπλ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ην θνξπθαίν φξγαλν ηεο πφιεο, ηηο απνθάζεηο ηεο πιεηνςεθίαο, φπσο
εθείλεο γηα ηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπήο ππφ ηνλ Γήκαξρν γηα ην ζέκα ηνπ Ακηάληνπ θπξίσο, ζηε ζπλνηθία ηνπ
Αγίνπ Νεθηαξίνπ.
Με ηελ απνθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ππέξ ησλ δεκνηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ
ηεο πφιεο, ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Γηθηχνπ Οπηηθψλ Ηλψλ, ηνπ κεγαιχηεξνπ ζηελ Διιάδα. Πξφθεηηαη γηα έλα
ζεκαληηθφ αλαπηπμηαθφ έξγν εγθαηεζηεκέλν απφ ην 2010, ην νπνίν έρεη απαμησζεί, ελψ έρεη ηεξάζηηεο
ςεθηαθέο δπλαηφηεηεο, πξνζηηζέκελεο αμίαο, ζε δεθάδεο δξαζηεξηφηεηεο. Δγγξάθεηαη θάζε ρξφλν ε ζέιεζε
ηεο δεκνηηθήο αξρήο αιιά δίρσο ζπλέρεηα.
Με ηελ βνήζεηα ηεο Κνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, αλαδήηεζε ησλ αλαγθαίσλ πξνγξακκάησλ πξνο
πιήξε ςεθηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπγρξφλσο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ.
Με ηελ επηδησθφκελε αιιαγή ζηάζεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ζπκκεηνρήο φισλ ησλ θνξέσλ
ηεο πφιεο, θαζψο θαη ρξήζεο θάζε πξφζθνξνπ κέζνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζνπκε ηηο άξζεηο
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απαιινηξίσζεο, λα ζψζνπκε πιαηείεο θαη ειεχζεξνπο ρψξνπο, λα κπεη ηέινο ζηελ ηζηκεληνπνίεζε ησλ
θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΓΠ. Πξνηείλνπκε απφ ηψξα ην
1.200.000επξψ έθηαθηεο επηρνξήγεζεο ηεο πνιηηείαο λα δσζεί θπξίσο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Με ηελ άκεζε απφθαζε γηα κειέηε πνιενδφκεζεο ηεο Ν. Πάηξαο, πξνθεηκέλνπ εθεί λα
δεκηνπξγεζεί ε λέα αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο πφιεο θαη λα αλαζάλνπλ νη ζπλνηθίεο ηεο πεξηνρήο.
Να κε ραζεί νχηε έλα επξψ απφ ηα πξνγξακκαηηδφκελα έξγα, κε ρξήκαηα απφ ηα Δπξσπατθά
πξνγξάκκαηα θαη ηελ έξεπλα θαη απνθαζηζηηθφηεηα δηεξεχλεζεο ψζηε λα πάξνπκε φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξα επξσπατθά πξνγξάκκαηα.
ην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ καο θάηη πνπ απνηειεί θαη πξφηαζε πξνο ηε δεκνηηθή αξρή είλαη κε
πξψηε επθαηξία λα κεησζνχλ ππεξθνξησκέλνη θσδηθνί θαη λα κεηαθεξζνχλ ηα πιενλαζκαηηθά πνζά ζε
σθέιηκεο κειέηεο, έξγα θαη δξάζεηο.
Σέινο κε ηελ πξφζεζε καο λα ζπλερίζνπκε ηε ζεηηθή θαη δεκηνπξγηθή καο πξφζεζε κε ζπγθεθξηκέλεο
πξνηάζεηο ηφζν ζηα αλσηέξσ ζέκαηα φζν θαη ζε άιια πνπ ζα πξνθχςνπλ.
Οινθιεξψλνληαο ηελ αηηηνινγηθή καο έθζεζε:
Θεσξνχκε ππνρξέσζή καο λα επηζεκάλνπκε, πσο κέρξη ζήκεξα εμαηηίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ
λνκηθνχ πιαηζίνπ ζρεδφλ πάληα, νη παξαηάμεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο θαηαςήθηδαλ ή απείραλ απφ ηελ
ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Με ην λέν λνκηθφ πιαίζην ζηελ δπλαηφηεηα κε ςήθηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πξνζηέζεθε θαη ε
δπλαηφηεηα λα ππάξμεη πξφηαζε πξνο ζεηηθή θαηεχζπλζε, κε ηελ θαηάζεζε ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο.
Πξφθεηηαη γηα κηα πξσηφγλσξε δηαδηθαζία, ε νπνία πέξα θαη έμσ απφ ηελ φπνηα θξηηηθή, δίλεη
ηε δπλαηφηεηα θαηάζεζεο νιφθιεξεο ε ζπκπιεξσκαηηθήο αιιά ζε θάζε πεξίπησζε αλεμάξηεηεο,
πξφηαζεο.
Γηαιέμακε αληί γηα κηα αλέμνδε θαη δίρσο θφπν άξλεζε, ηελ ζνβαξή ελαζρφιεζή καο κε ην
πξνυπνινγηζκφ θαη θαηάζεζε κηαο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο, ζεσξψληαο πσο φινη καο έρνπκε ηελ ππνρξέσζε
λα ιεηηνπξγνχκε πξνο ζεηηθή θαηεχζπλζε, θαη πνιιέο θνξέο ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ πξνζπάζεηα λα
βνεζήζνπκε ηελ πφιε καο.
ΤΝΟΠΣΗΚΑ: Πξνηείλνπκε ζε απηή ηε δεκνηηθή πεξίνδν πσο είλαη απνιχησο αλαγθαίν εθηφο ησλ
άιισλ ππάξμεη.
1.
Μείσζε 10-15% ησλ Γεκνηηθψλ ηειψλ
2.
εβαζκφο θαη Δθαξκνγή ηνπ ΓΠ θαη ησλ κειεηψλ, ζπλνδεπφκελσλ κε πξάμεηο εθαξκνγήο πνπ
πξνβιέπεη.
3.
πκκεηνρή φισλ ησλ θνξέσλ ηεο πφιεο θαζψο θαη θάζε πξφζθνξνπ κέζνπ πξνθεηκέλνπ λα
ζηακαηήζνπκε ηηο άξζεηο απαιινηξίσζεο λα ζψζνπκε πιαηείεο θαη ειεχζεξνπο ρψξνπο, λα κπεη ηέινο ζηελ
ηζηκεληνπνίεζε ησλ θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΓΠ.
4.
Να κε ραζεί νχηε έλα επξψ απφ ηα πξνγξακκαηηδφκελα έξγα κε ρξήκαηα απφ ηα Δπξσπατθά
πξνγξάκκαηα.
5.
Τινπνίεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε ηξνπνινγία γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ
φξσλ, άκεζε ελεξγνπνίεζε ηεο πφιεο, πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπεί ε παξαρσξνχκελε έθηαζε απφ παξαιία
θαη αηγηαιφο ζε „αζηηθή„ παξαιία ψζηε λα πξνρσξήζεη ν αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο, ε κειέηε θαη ζηε
ζπλέρεηα ε αλάπιαζε ηνπ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ.
6.
Γεκηνπξγία θνηλνχ κεηψπνπ κε ηελ πεξηθέξεηα θαη θνξείο ηεο πφιεο ψζηε λα νινθιεξσζεί ην
πξνβιεπφκελν απφ ην ΓΠ θαη απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνιηηηζηηθφ πάξθν, γχξσ απφ ηνπ λέν
Μνπζείν.
7.
Άκεζε απφθαζε γηα κειέηε πνιενδφκεζεο ηεο Ν. Πάηξαο, πξνθεηκέλνπ εθεί λα δεκηνπξγεζεί ε λέα
αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο πφιεο θαη λα αλαζάλνπλ νη ζπλνηθίεο ηεο πεξηνρήο.
8.
Απνθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ππέξ ησλ δεκνηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πφιεο ηνπ
ΜΑΝ.
9.
Με ηε βνήζεηα ηεο Κνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο αγνξά ησλ αλαγθαίσλ πξνγξακκάησλ θαη πιήξεο
ςεθηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπγρξφλσο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο πξνηείλνπκε πξνο ςήθηζε ηελ Δλαιιαθηηθή πξφηαζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2020».
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Σν ψκα άθνπζε ηέινο ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ, ηνπο ινηπνχο
νκηιεηέο - δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη
είδε :ηα θάησζη:
Α)
Σελ ππ‟ αξηζκφ 718/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηελ ππ‟ αξηζ.
11/2019 Απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, ηελ ππ‟ αξηζ. 31/3-1-2020 Γλψκε ηνπ
Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ΟΣΑ, ην ζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ζχκθσλα
κε ηνπο Πξνυπνινγηζηηθνχο Πίλαθεο Δζφδσλ θαη Δμφδσλ, φπσο ην ζπλέηαμε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή, ην ζρεηηθφ ηεχρνο ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο, θαη ηνλ πίλαθα ηνρνζεζίαο
νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2020 Γήκνπ Παηξέσλ.
Β)
Σα αξηζ. 73598/31.12.2019, 176/3.1.2020, 180/3.1.2020, 184/3-1-2020, 563/8.1.2020,
841/9.1.2020, 993/10.1.2020 έγγξαθα ηνπ επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Πάηξα ε
δηθή καο πφιε» πεξί θαηάζεζεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο, ηελ αξηζ.329/13-1-2019 εηζεγεηηθή
έθζεζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ επί ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο, ηελ
αηηηνινγηθή έθζεζε απηήο θαη ην ζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνπο
Πξνυπνινγηζηηθνχο Πίλαθεο Δζφδσλ θαη Δμφδσλ ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ.
Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο, ηαδήκαο
Βαζίιεηνο, Μπαθαιάξνο Υξήζηνο θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Μεηά ηα αλσηέξσ θαη ηειηθά θαηά ηελ ςεθνθνξία επί ησλ δχν πξνηάζεσλ:
α)
Σελ πξφηαζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ήηνη ηελ αξηζ. 718/2019 απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ππεξςήθηζαλ νη θ.θ. Μειάο Παλαγηψηεο, Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο,
Αλαζηαζίνπ Μηραήι, Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο, Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο, Κνξδάο Υξήζηνο,
Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο, Πιέζζαο Γηνλχζηνο, ακνχξε - Βαγελά Αθξηβή, Σνγηνπνχινπ
Αλαζηαζία, Αζπξνχιηα νθία, Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία, Γθέζηα Δηξήλε, Κνπξή Ήξα Δηξήλε, Μαγηάθεο Γεψξγηνο, Μνδέο Αζαλάζηνο, Νηάξνπ Μαξία, Παπαληθήηαο Αλδξέαο,
Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο, Σνπιγαξίδεο Θεφδσξν θαη Παηνχραο Υξήζηνο (ζχλνιν 21).
Σελ αλσηέξσ πξφηαζε ππεξςήθηζαλ θαη νη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ 1νπ
Γηακεξίζκαηνο, 2νπ Γηακεξίζκαηνο, 3νπ Γηακεξίζκαηνο, 4νπ Γηακεξίζκαηνο, Άλσ
Καζηξηηζίνπ, Αξαρσβηηίθσλ, Γξεπάλνπ, Θέαο, Καιιηζέαο, Κξήλεο, Μηληηινγιίνπ, Οβξπάο,
Παξαιίαο, Πεηξσηνχ, αξαβαιίνπ, Φαζνπχξγνπ θαη Κξπζηαιιφβξπζεο.
β)
Σελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε ηεο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο «Πάηξα ε δηθή καο πφιε»,
φπσο απηή θαηεηέζε απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο θ. Νίθν Σδαλάθν,
ππεξςήθηζαλ νη θ. θ. Αιεμφπνπινο Γξεγφξηνο, νισκνχ Αηθαηεξίλε, Αζαλαζφπνπινο
Αζαλάζηνο, Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, Μνίξαιεο Νηθφιανο, Μπαθαιάξνο Υξήζηνο,
Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ, Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, Νηθνιάνπ Αλδξέαο,
Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο, Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, Ξπιηάο Θεφδσξνο, βφιεο
Κσλζηαληίλνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο, Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, Βνξίζεο Γηνλχζηνο,
Φηινπνχινπ Μαξία, Ρψξνο Γεψξγηνο, Γξεγφξεο Ζιίαο, Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, Φσκάο
Πέηξνο, Γνχξνο Αζαλάζηνο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, Σδαλάθνο Νηθφιανο θαη
Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο. (ζχλνιν 25).
Σελ αλσηέξσ πξφηαζε ππεξςήθηζαλ θαη νη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ Αγίνπ
Βαζηιείνπ θαη Αθηαίνπ.
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Ο θ. Νηξίληαο Θεφδσξνο δήισζε φηη ςεθίδεη «ιεπθφ».
Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ Βξαρλείθσλ, Κάησ Καζηξηηζίνπ,
Ρίνπ, Μνίξα θαη Πηηίηζαο αξρηθά ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αιιά είραλ απνρσξήζεη θαηά ηελ
ςεθνθνξία.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ην ψκα:
ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Δγθξίλεη ηελ ελαιιαθηηθή, επί ηεο αξηζ. 718/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, πξφηαζε ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Πάηξα ε δηθή καο πφιε», σο θάησζη:
Έρνληαο ππφςε :
1)
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 76,77 ηνπ Ν. 4172/2013 (ΦΔΚ 167/23-7-2013 Α΄)
«Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4046/2012, ηνπ Ν. 4093/2012
θαη ηνπ Ν. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο».
2)
Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) «Κψδηθαο Γήκσλ
θαη Κνηλνηήησλ».
3)
Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 63, 266 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 7/Α) «Νέα Αξρηηεθηνληθή
ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
4)
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ 143/28.06.2014 ηεχρνο Α‟) «Αξρέο
δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
5)
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133/19-07-2018) «Πξφγξακκα Κιεηζζέλεο».
6)
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 Ν. 4111/2013 (Α΄ 18) θαη ηνπ άξζξνπ 189 Ν. 4555/2018
(ΦΔΚ 133/19-07-2018) «Πξφγξακκα Κιεηζζέλεο», πξνθεηκέλνπ ην Παξαηεξεηήξην
Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α. (εθεμήο Παξαηεξεηήξην) λα παξάζρεη ηε γλψκε ηνπ
επ' απηνχ, κε βάζε θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζή ηνπ, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε
ξεαιηζηηθψλ θαη ηζνζθειηζκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ.
7)
Σα νξηδφκελα ζηελ ππ΄ αξηζ. 55905/29-07-19 ΚΤΑ «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ
θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020-ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄
αξηζκ. 7028/2004 (Β΄253) απφθαζεο».
8)
Σελ αξηζ. πξση. 62885/10-09-2019 Δγθχθιην 100 ηνπ ΤΠΔ «Δλζσκάησζε ηνπ
ζρεδίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020 ησλ δήκσλ, ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπ ππνηνκέα ησλ ΟΣΑ ζηε Γηαδηθηπαθή Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ».
9)
Σν πεδίν «πρλέο εξσηήζεηο Πξνυπνινγηζκνχ 2020» ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.
10) Σν Ν. 4623/2019 άξζξν 12 θαζψο θαη ηελ εγθχθιην 72349/108/16-10-2019 ηνπ
ΤΠΔ
11) Σελ αξηζ. 726/2019 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ζηελ
θαηάξηηζε ηνπ Σερληθνχ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2020.
12) Σελ αξηζ. 11/2019 Απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο.
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13) Σα θάησζη έγγξαθα ηεο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο «Πάηξα ε δηθή καο πφιε» α) ππ‟
αξηζ. 73598/31.12.2019 θαηάζεζε ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ κε βάζεη ην Ν. 4172/2013 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ν. 4623/2019, β)
ην ππ‟ αξηζ. 176/3.1.2020 θαηάζεζε ζπκπιεξσκαηηθήο ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, γ) ην ππ‟ αξηζ. 180/3.1.2020 θαηάζεζε δεχηεξεο
ζπκπιεξσκαηηθήο ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, δ) ην
ππ‟ αξηζ. 563/8.1.2020, ε) ην ππ‟ αξηζ. 841/9.1.2020 έγγξαθν – επηζήκαλζε επί ηεο αξρηθήο
ελαιιαθηηθήο πξφηαζήο ηεο, ζη) ην ππ΄ αξηζ. 993/10.1.2020 έγγξαθν.
14) Σελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ νηθνλ. έηνπο
2020 θαη ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε απηήο, ζχκθσλα κε ηνπο Πξνυπνινγηζηηθνχο Πίλαθεο
Δζφδσλ & Δμφδσλ, νη νπνίνη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
15) Σελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ επί ηεο αλσηέξσ
ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο ηνπ Π/Τ 2020, πνπ ζπληάρζεθε κε βάζε ηελ αλσηέξσ Κ.Τ.Α, θαη ε
νπνία αλαιχεηαη σο εμήο:
Σα ίδηα έζνδα ππνινγίζηεθαλ φπσο νξίδεη ην άξζξν 4 πεξηπη. Β1 ηεο ΚΤΑ 55905/2907-2019 (ΗΑΝ.-ΑΤΓ. 2019 - ΗΑΝ.-ΑΤΓ. 2018- αξλεηηθή δηαθνξά), κε αλψηαην φξην
ζπλφινπ ηεο ΟΜΑΓΑ Η έσο ηα εηζπξαρζέληα ηνπ έηνπο 2018.
Σα έξγα ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2020, (9/2019 απφθαζε ηεο
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο), ςεθίζηεθαλ κε ηελ 726/2019 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ, εληάρζεθαλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 κε ηηο αληίζηνηρεο
πηζηψζεηο θαη ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, θαη ε νπνία (ΑΓ) απνηειεί αλαπφζπαζην
κέξνο ηεο παξνχζαο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο.
Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ αθνξνχλ έσο ηνλ Αχγνπζην 2019.
ηνλ ΚΑΔ 0611 “ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθψλ αλαγθψλ (άξζξν 25 Ν. 1828/89)”
εγγξάθεηαη ε πξψηε ηαθηηθή κεληαία θαηαλνκή ηνπ έηνπο 2019 πνπ απνδφζεθε ζην Γήκν
(ΑΓΑ:ΧΚΟΒ465ΥΘ7-Ν3Υ) επί δψδεθα, πνζνχ 1.853.107,93 ρ 12 κήλεο = 22.237.295,16
Δπξψ.
ηνλ ΚΑΔ 4311 “ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ
Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο (άξζξν 55 λ. 1946/1991)”, εγγξάθεηαη ε δεχηεξε ηαθηηθή
θαηαλνκή πνπ απνδφζεθε ζην δήκν θαηά ην ηξέρνλ έηνπο (ΑΓΑ:7ΝΣΞ465ΥΘ7-ΦΚΖ) επί
ηέζζεξα, πνζνχ 547.250,00 ρ 4 = 2.189.000,00 Δπξψ, ελψ αληίζηνηρε δαπάλε έρεη εγγξαθεί
ζηνλ ΚΑΔ 00-6711.00000.
ηνλ ΚΑΔ 0612 “ΚΑΠ γηα ηελ θαηαβνιή κηζζσκάησλ αθηλήησλ πξνο ζηέγαζε
δεκνζίσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ” εγγξάθεηαη ην πνζφ πνπ απνδφζεθε
ζην δήκν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ-Απξηιίνπ 2019 (ΑΓΑ: ΧΦ2Λ465ΥΘ7-9Ο2)
επί ηξία, πνζνχ 83.547,64 ρ 3 = 250.642,92 Δπξψ.
ηνλ ΚΑΔ 1311 “ΚΑΠ επελδπηηθψλ δαπαλψλ” (πξψελ ΑΣΑ) εγγξάθεηαη ε πξψηε
ηαθηηθή θαηαλνκή ηνπ έηνπο 2019 (ΑΓΑ:ΧΒ5Α465ΥΘ7-ΣΦΣ), πνζνχ 580.257,00 ρ 4 κήλεο
= 2.321.028,00 Δπξψ.
ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα “Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο ρνιείσλ” (ΚΑΔ 1312)
εγγξάθεηαη ην πνζφ πνπ απνδφζεθε ην έηνο 2019 (ΑΓΑ:7ΝΥ4465ΥΘ7-2ΒΔ), ήηνη
693.750,00 Δπξψ θαη αληίζηνηρε δαπάλε ζηα έξγα ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ
αθνξνχλ ζπληεξήζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ζηηο απνδφζεηο ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ.
ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ππξνπξνζηαζία (ΚΑΔ 1313.00000) εγγξάθεη ην πνζφ πνπ
απνδφζεθε ην έηνο 2019 (ΑΓΑ:6ΓΕΟ465ΥΘ7-368), ήηνη 130.000,00 Δπξψ.
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Ζ επηρνξήγεζε γηα ηελ θάιπςε δαπάλεο γηα ηε ζίηηζε καζεηψλ κνπζηθψλ θαη
θαιιηηερληθψλ γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ (Κ.Α. 0619.00004), εγγξάθεθε πνζφ 94.024,24 €
πνπ απνδφζεθε ζην δήκν γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2017-2018 (ΑΓΑ:75ΑΥ465ΥΘ7-ΒΔ2).
ηελ ππνθαηεγνξία 071 «Λνηπά Σαθηηθά Έζνδα», αιιάδεη ε αηηηνινγία ηνπ Κ.Α.
0718 ζε «Δπηρνξεγήζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ Γήκνπο» θαη εμαηξείηαη απφ ηελ Οκάδα Η.
Γεκηνπξγείηαη αλη΄ απηνχ ν Κ.Α. 0719 «Λνηπά ηαθηηθά έζνδα πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο
αλσηέξσ ηάμεηο» κε απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηα αληίζηνηρα πνζά ηνπ Κ.Α. 0718.
Ζ απφδνζε εζφδσλ απφ ην ΤΠΔ ζηνπο ΚΑΔ 0715 “Σέινο δηαθήκηζεο Καηεγνξίαο
Γ” ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΒΓ 24/9-20/10/1958 (άξζξν 9 Ν 2880/2001) θαη 0441 “Σέινο
αθίλεηεο πεξηνπζίαο” (άξζξν 24 Ν. 2130/93), ζα εγγξαθνχλ ηα πνζά πνπ απνδφζεθαλ
(εηζπξάρζεθαλ) απφ θάζε δήκν ην έηνο 2018, ζχκθσλα κε ηε πρλή Δξψηεζε ηνπ ΤΠ.Δ.Πξνυπνινγηζκφο 2020.Οπνηεζδήπνηε δηαθνξέο πξνθχςνπλ, ζα απνηππσζνχλ ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ δήκνπ κεηά απφ ζρεηηθή αλακφξθσζή ηνπ.
ηελ Καηεγνξία 32 “Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα θαηά ηα παξειζφληα
νηθνλνκηθά έηε”, εγγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ αλείζπξαθησλ απαηηήζεσλ πνπ πθίζηαληαη θαηά
ηε ζηηγκή θαηάξηηζεο ηνπ ζρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020 (ζηνηρεία εηζπξαθηέσλ
ππνινίπσλ απφ ην ζχλνιν ηνπ ΚΑΔ 32, ηα νπνία θαηαγξάθνληαη ηελ 31-08-2019), φπσο
εκθαλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ Γήκνπ θαη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαθνξά ησλ
εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ ηνπ Κ.Α. 32 ηεο 31/12/2018 (1/1/2019) κείνλ ηηο εηζπξάμεηο 1/1/31/08/2019 (63.851.572,79 €). Κάζε δηαθνξά κεηά ην νξηζηηθφ θιείζηκν ηνπ νηθνλ. έηνπο
ζηηο 31/12/2019, καδί κε ηηο αλείζπξαθηεο απαηηήζεηο πνπ βεβαηψζεθαλ εληφο ηνπ 2019 θαη
ηελ πξαγκαηηθή δηακφξθσζε ηεο Καηεγνξίαο 32, ζα εληαρζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κε ηελ
πξψηε (1ε) αλακφξθσζε (ηξνπνπνίεζε) απηνχ.
Ζ Καηεγνξία -85 “Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ θαηά ηα
παξειζφληα νηθνλ. έηε, εληφο ηνπ νηθνλ. έηνπο” (επηζθάιεηεο) ππνινγίζηεθαλ φπσο νξίδεη ην
άξζξν 4 πεξηπη. Β2 ηεο ΚΤΑ 55905/29-07-2019, ήηνη: Καηεγνξία 32 (31/08/2019)
63.851.572,79 Δπξψ. Δηζπξαρζέληα ΗΑΝ.-ΑΤΓ. 2019 πνζφ 813.011,45 € Δηζπξαρζέληα
ΗΑΝ.-ΑΤΓ. 2018 πνζφ 1.058.245,66 €. Γηαθνξά -245.234,21 € (αξλεηηθή). Αλψηαην φξην
εγγξαθήο σο ζπλνιηθφ άζξνηζκα γηα ηελ νκάδα ΗΗ είλαη ηα εηζπξαρζέληα ΗΑΝ.-ΓΔΚ. 2018
πνζνχ 2.263.800,71 €. Δπεηδή ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε εηζπξαμηκφηεηα δελ είλαη
ζηαζεξή, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αθνξά ζπκςεθηζηηθέο εγγξαθέο, ζπγθξίλνληαο θαη ηελ
εμέιημε είζπξαμεο 2019, εγγξάθεηαη σο εθηηκψκελν πνζφ είζπξαμεο ην πνζφ ησλ
1.250.000,00 €, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ζρεηηθφ κε ηα πνζνζηά εηζπξαμηκφηεηαο
ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Μεηά ην θιείζηκν ηνπ έηνπο επαλαυπνινγίδεηαη ην επηηξεπφκελν
ειάρηζην πνζφ πνπ πξέπεη λα εγγξαθεί ζηνλ ΚΑΔ 85 «Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο
εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ βεβαησκέλσλ θαηά ηα Π.Ο.Δ. εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο».
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζηελ θαηεγνξία 85 εγγξάθεηαη πνζφ σο εμήο:
Καηεγνξία -85 →63.851.572,79 (ΚΑΔ 32) – 1.250.000,00 (Δθηηκψκελε είζπξαμε) =
62.601.572,79 (ινγηζηηθή δαπάλε), πνζφ πνπ θαηαλέκεηαη ζηηο ππεξεζίεο 00,20,25.
Ζ Καηεγνξία 41 “Δηζπξάμεηο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ” ππνινγίζζεθε κε βάζε
ηελ απφδνζε ΗΑΝ.-ΑΤΓ. 2018 ζε αλαγσγή 12κήλνπ. Αληίζηνηρε εγγξαθή δηελεξγήζεθε θαη
ζηελ Καηεγνξία 00-82.
ηελ Καηεγνξία 51 “Υξεκαηηθφ Τπφινηπν πξνεγνχκελεο ρξήζεο”, εγγξάθνληαη ηα
δηαζέζηκα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ΄ αξηζκ. 55905/29-07-2019 ΚΤΑ. Κάζε
δηαθνξά κεηά ην νξηζηηθφ θιείζηκν ηνπ νηθνλ. έηνπο ζηηο 31/12/2019 θαη ηελ πξαγκαηηθή
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δηακφξθσζε ηνπ ρξεκαηηθνχ ππνινίπνπ πνπ ζα κεηαθεξζεί ζηε λέα ρξήζε, ζα εληαρζεί ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ κε ηελ πξψηε (1ε) αλακφξθσζε (ηξνπνπνίεζε) απηνχ.
ηελ ππνθαηεγνξία 132 «ΛΟΗΠΔ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΚΑΗ
ΔΡΓΑ» νη ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ην ΔΠΑ( Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο) εθηφο
Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, εγγξάθνληαη ζηνλ ΚΑΔ 1328, ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζηελ ππ΄ αξηζκ. 55905/29-07-2019 ΚΤΑ. Οη δαπάλεο ησλ Γήκσλ πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην εζληθφ θαη απφ ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν (ΔΠΑ) (Κ.Α.Δ. 7341)
ηκήκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ζα παξαθνινπζνχληαη ζε δηαθξηηνχο
θσδηθνχο ζε επίπεδν ππεξεζηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δεκηνπξγνχληαη επηπξφζζεηεο
ππεξεζίεο, ζηηο νπνίεο θαηαλέκεηαη ππνρξεσηηθά ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ (ιεηηνπξγηθψλ θαη
επελδπηηθψλ) νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Π.Γ.Δ. Δπνκέλσο νη ρξεκαηνδνηνχκελεο
απφ ΠΓΔ δαπάλεο θαηαλέκνληαη ζηηο Τπεξεζίεο κε θσδηθφ απφ 60 έσο 69, ελψ νη ππφινηπεο
θαηαλέκνληαη ζηηο Τπεξεζίεο κε θσδηθφ απφ 00 έσο 70.
Οη ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΣΠΓΚΤ (ΚΑΔ 6056 θιπ), ππνινγίζηεθαλ ζε
πνζνζηφ 0,75% επί ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ έηνπο 2018 (ΦΔΚ 1621/13-8-2008, η Β΄).
Σα ηνθνρξενιχζηα δαλείσλ (Καηεγνξία 65) ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηηο
ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ηνπ Γήκνπ κε Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα.
Ζ αληηκηζζία αηξεηψλ (ΚΑΔ 00-6121) εγγξάθνληαη πνζά ζχκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ.
πξση. 5802/2019 έγγξαθν Σκήκαηνο Μηζζνδνζίαο.
Οπνηεζδήπνηε δηαθνξέο σο πξνο ηα πνζά πξνθχςνπλ, κεηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη
κεηά ηελ έγθξηζε ησλ πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ, ζα πξέπεη λα εγγξαθνχλ ζηνλ Π/Τ κε
αλακνξθψζεηο.
Ο ΚΑΔ 6055 «Λνηπέο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο» δεκηνπξγείηαη πιένλ θαη ζηελ ππεξεζία
00.
Οη επηρνξεγήζεηο ζηα ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ άξζξνπ 158 παξ. 1ηα Ν. 3463/06 (ΓΚΚ),
εγγξάθεηαη ζηνλ ΚΑΔ 00-6715.
Οη δαπάλεο πινπνίεζεο ησλ Πξνγξακκαηηθψλ πκβάζεσλ, εληάρζεθαλ ζηνλ ΚΑΔ 006737 ζε αλαπηπγκέλε κνξθή.
Ζ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε θηηξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηξίηνπο (πνπ δελ
έρνπλ ηελ έλλνηα ηνπ έξγνπ, θαη αθνξνχλ εξγαζίεο θαη πιηθά) έρνπλ εγγξαθεί ζε
αλεπηπγκέλε κνξθή ησλ ΚΑΔ 6261 θαη 6262.
Ζ πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε θηηξίσλ θαη ινηπψλ
εγθαηαζηάζεσλ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ (πνπ δελ έρνπλ ηελ έλλνηα ηνπ έξγνπ) έρνπλ
εγγξαθεί ζε αλεπηπγκέλε κνξθή ησλ ΚΑΔ 6661 θαη 6662.
ηελ Καηεγνξία 81 “Πιεξσκέο Τπνρξεψζεσλ Π.Ο.Δ.”, ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο,
εγγξάθνληαη νη εθηηκψκελεο ππνρξεψζεηο ηελ 31ε/12//2019 , ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ
ελαιιαθηηθή πξφηαζε. Κάζε δηαθνξά κεηά ην νξηζηηθφ θιείζηκν ηνπ νηθνλ. έηνπο ζηηο
31/12/2019 θαη ηελ πξαγκαηηθή δηακφξθσζε ηεο Καηεγνξίαο 81 (Αλεμφθιεηα απφ
απνγξαθή), ζα εληαρζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κε ηελ πξψηε (1ε) αλακφξθσζε
(ηξνπνπνίεζε) απηνχ.
Ζ πξνβιεπφκελε Πάγηα Πξνθαηαβνιή Γήκνπ θαη Κνηλνηήησλ (ΦΔΚ Β΄ 3440/11-0919), εγγξάθεηαη ζε αλεπηπγκέλε κνξθή ζηνλ ΚΑΔ 00-8251 θαη αληίζηνηρε ηζφπνζε εγγξαθή
γηα ηελ επηζηξνθή απηήο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ζηνλ ΚΑΔ 4212 (χλνιν 101.000,00 Δπξψ,
ΦΔΚ 3440/11-09-2019).
Σν Απνζεκαηηθφ (Καηεγνξία 91) αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.018.441,84 € θαη δελ
ππεξβαίλεη ην 5% ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.
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χκθσλα κε ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε:
α)
Οη θσδηθνί ΚΑ Δμφδσλ πνπ κεηψλνληαη ζε ζρέζε κε ηελ αξηζ. 718/2019 απφθαζε
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2020, είλαη νη θάησζη, κε
ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο κείσζεο λα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.097.000,00 €.
ΚΑΔ
ΠΡ/ΜΟΤ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

00-6117.00021

Παξνρή ππεξεζηψλ
λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο
πνιπζχρλαζησλ παξαιηψλ
Γήκνπ Παηξέσλ

00-6223.00001

Κηλεηή Σειεθσλία

00-6222

Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη
ηειεηππία ηέιε εζσηεξηθνχ

00-8113

Έμνδα ζπκβνιαηνγξάθσλ θαη
δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ.
Πξφζηηκν επηβνιήο Γηνηθεηηθψλ
Κπξψζεσλ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ

00-8115.00000

Γηάθνξα έμνδα

00-8117.00000

Λνηπά έμνδα
Λνηπά έμνδα (κε δπλάκεζα λα
πιεξσζνχλ ιφγσ κε χπαξμεο
λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ)

00-6494
00-6495.00005

00-8117.00001
10-8115
10-8116
10-6271

15-6474.00016
10-6634.00001

Γηάθνξα έμνδα
Γαπάλεο πξνκήζεηαο
αλαισζίκσλ
Όδξεπζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ
θ.ιπ.
Γαπάλεο πεξηζπιινγήο θαη
δηαρείξηζεο αλεπηηήξεησλ
παξαγσγηθψλ δψσλ
Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο
θαη εππξεπηζκνχ

ΓΗΑΦΟΡΑ ΣΑ ΠΟΑ :

ΠΟΟ
ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ
ΠΡΟΣΑΖ

ΓΗΑΦΟΡΑ Π/Τ
ΜΔ
ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ
ΠΡΟΣΑΖ

150.000,00

0

-150.000,00

60.000,00

30.000,00

-30.000,00

250.000,00

190.000,00

-60.000,00

40.000,00

20.000,00

-20.000,00

200.000,00

100.000,00

-100.000,00

100.000,00

50.000,00

-50.000,00

450.000,00

400.000,00

-50.000,00

47.000,00

22.000,00

-25.000,00

1.000.000,00

900.000,00

-100.000,00

22.000,00

10.000,00

-12.000,00

35.000,00

25.000,00

-10.000,00

900.000,00

550.000,00

-350.000,00

25.000,00

0,00

-25.000,00

115.000,00

0,00

-115.000,00

3.394.000,00

2.297.000,00

-1.097.000,00

ΠΟΟ Π/Τ
ΔΣΟΤ 2020

β)
Οη θσδηθνί ΚΑ Δμφδσλ πνπ απμάλνληαη ζε ζρέζε κε ηελ αξηζ. 718/2019 απφθαζε
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2020 , είλαη νη θάησζη, κε
ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αχμεζεο λα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.097.000,00 €.
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ΚΑΔ
ΠΡ/ΜΟΤ

00-6733.00001
00-6735.00000

00-6735.00002
00-6736.00001

10-6662.00001

15-6473.00006

00-6431.00005
00-6443.00004

00-6495.00011

00-6731.00001

00-6731.00002

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Υξεκαηηθφ Βνήζεκα ζε Άπνξνπο
δεκφηεο
Οηθνλνκηθή ελίζρπζε εξαζηηερληθψλ
αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ
ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΠΡΟ ΔΝΗΥΤΖ
ΓΡΑΔΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ
ΧΜΑΣΔΗΧΝ (ΓΡΑΔΧΝ
ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ) - ΚΑΠ 2020 ΑΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
Δπηρνξεγήζεηο ζε πνιηηηζηηθνχο
ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία
Αγνξά ζπζηεκάησλ ζθίαζεο
(θνπξηίλεο- ξνιά -Γ/λζε Δμππεξ.
Πνιηηψλ

ΠΟΟ
Π/Τ
ΔΣΟΤ 2020

ΠΟΟ
ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ
 ΠΡΟΣΑΖ

ΓΗΑΦΟΡΑ Π/Τ
ΜΔ
ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ
ΠΡΟΣΑΖ

3.000,00

13.000,00

10.000,00

70.000,00

100.000,00

30.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

100.000,00

80.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

5.000,00

1.000,00

10.000,00

9.000,00

2.500,00

4.500,00

2.000,00

10.000,00

20.000,00

10.000,00

150.000,00

515.000,00

365.000,00

150.000,00

711.000,00

561.000,00

Γξάζεηο λέαο γεληάο κνξθή
δηνξγάλσζεο εθδειψζεσλ :Δθδήισζε
ενξηαζκνχ ιήμεο Β! παγθφζκηνπ
πνιέκνπ, ενξηαζκφο επεηείνπ 4εο
Οθησβξίνπ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο
Πάηξαο θαη εθδήισζε ελεκέξσζεο
γηα ηνπο
Αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο. πλεξγαζία
κε άιινπο Γήκνπο ζε Διιάδα θαη
εμσηεξηθφ. πλεξγαζία κε άιια
ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ καο. Καηλνηφκεο
δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ην
αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο.
Δζληθέο- Σνπηθέο Δνξηέο
Δμφδσλ δξάζεηο αζιεηηζκνχ
:ζπκκεηνρή απνζηνιψλ ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ ζηνπο Γηεζλείο παηδηθνχο
αγψλεο Πφιεσλ (αεξνπνξ. εηζηηεξ.
ιεσθνξ. θ.ι.π. )
Απφδνζε ζηελ Α'ζκηα ρνιηθή
Δπηηξνπή γηα ηελ θάιπςε
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζρνιείσλ ΊΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ
Απφδνζε ζηελ Β'ζκηα ρνιηθή
Δπηηξνπή γηα ηελ θάιπςε
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζρνιείσλ ΊΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ
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15-6699.00003

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΟΤΥΗΜΟΤ ΓΗΑ
ΣΗ ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ
ΚΑΗ ΣΗ ΑΠΟΣΟΛΔ ΣΟΤ
ΣΜΖΜΑΣΟ (ΜΠΛΟΤΕΔ ΚΑΠΔΛΑ- ΦΟΡΜΔ- ΜΠΟΤΦΑΝ
Κ.Λ.Π)

20.000,00

30.000,00

436.500,00

1.533.500,00

10.000,00

1.097.000,00
ΓΗΑΦΟΡΑ ΣΑ ΠΟΑ :

Ο πξνυπνινγηζκφο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, ζχκθσλα κε ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε
είλαη ηζνζθειηζκέλνο, φπσο ν λφκνο νξίδεη (Ν. 3871/10) θαη φπσο νξίδεη ε Κ.Τ.Α 55905/2907-2019.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην εγθξίλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ
Δζφδσλ θαη Δμφδσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη
ηζνζθειηζκέλνο σο πξνο ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ζην πνζφ ησλ 270.880.426,47 €.
Μεηά ηα αλσηέξσ, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ νηθ. έηνπο 2020 δηακνξθψλεηαη σο εμήο :

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ ΔΟΓΩΝ
(0) ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ

51.976.522,32

(1) ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ

78.109.036,50

(2)
ΔΟΓΑ
ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΣΧΝ (Π.Ο.Δ.)
ΠΟΤ ΒΔΒΑΗΧΝΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ
ΦΟΡΑ

968.500,00

(3) ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ
ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ Π.Ο.Δ.

63.851.572,79

(4)
ΔΗΠΡΑΞΔΗ
ΤΠΔΡ
ΣΟΤ
ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ
ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ

18.357.000,00

(5) ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ

57.617.794,86

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ
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ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ ΓΑΠΑΝΩΝ
(6) ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ

78.102.838,44

(7) ΔΠΔΝΓΤΔΗ

109.549.140,51

(8) ΠΛΖΡΧΜΔ Π.Ο.Δ. & ΛΟΗΠΔ
ΑΠΟΓΟΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ
(9) ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ

82.210.005,68

1.018.441,84

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ

270.880.426,47 €

Ζ παξνχζα απφθαζε ζα απνζηαιεί γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηελ Απνθεληξσκέλε
Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ.

Ο Πξφεδξνο

Ο Γξακκαηέαο

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ

ΑΝΓΡΔΑ ΝΗΚΟΛΑΟΤ
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