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ΠΡΟΣ:

Πρόεδρο και μέλη Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

Θέμα : «Κατάρτιση και ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο του
Προϋπολογισμού έτους 2018»
Σχετ: 1. Το με αρ.πρωτ.: 511/18-01-2018 έγγραφο Δημάρχου, με θέμα:
«Κατάρτιση και ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο του
Προϋπολογισμού έτους 2018 κατά την συνεδρίασή του την Πέμπτη
18-01-2018»
2. Η με αριθμ. 2/18-01-2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με
θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018»
3. Η με αριθμ. 22/21-02-2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με
θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018»
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει
καταρτιστεί και ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του Δήμου μας έτους 2018, σας
γνωρίζουμε τα κατωτέρω:
1. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εάν είχε διαπιστώσει ότι, κατά τη
συνεδρίαση στις 21/02/2018, ο προϋπολογισμός δεν ψηφίστηκε με την
κατά νόμο πλειοψηφία (δηλαδή 13 ψήφους κατ’ ελάχιστο) έπρεπε να ΜΗ
διαλύσει την συνεδρίαση και να επιμείνει να προκύψει ΑΠΟΦΑΣΗ
με την κατά νόμο πλειοψηφία.
2. Δυστυχώς ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Ανδρέας Χατζής δεν
κατανοεί τις ευθύνες του, αλλά ούτε έχει την απαιτούμενη ελάχιστη
επάρκεια για να κατανοήσει τι ψηφίζεται και τι όχι στο Δημοτικό
Συμβούλιο. Πολλές φορές έχει συμβεί το φαινόμενο αυτό και
χαρακτηριστικά αναφέρουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με
αριθμ. 2/18-01-2018 για τον προϋπολογισμό έτους 2018 κατά την οποία
ελήφθησαν τέσσερις (4) επί μέρους αποφάσεις, καμία των οποίων δεν
πληρούσε την κατά νόμο πλειοψηφία με ότι συνεπάγεται για την
καθυστέρηση ψήφισης του προϋπολογισμού σε βάρος των πολιτών και της
ομαλής λειτουργίας του Δήμου.
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3. Για να ΜΗΝ υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στην κατάρτιση και
ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2018, κατά τη σημερινή
συνεδρίαση του Δ.Σ. επιβάλλεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να επιμείνει
να ψηφιστεί ομαδοποιημένα ή ένας προς έναν οι Κ.Α. του σχεδίου
του προϋπολογισμού έτους 2018 με ημερομηνία εκτύπωσης
14/02/2018.
Το παρόν έγγραφο παρακαλώ να αναγνωστεί κατά την έναρξη της παρούσας
συνεδρίασης και να ενσωματωθεί στα πρακτικά της.

Ο Δήμαρχος
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Χρήστος Καλυβιώτης
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