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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 25/08/2016
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ: 2/2016
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
« Γνωµοδότηση σχετικά µε την κατάρτιση του Προϋπολογισµού του
∆ήµου έτους 2017».
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 2/2016 συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, που
συγκροτήθηκε µε την αρ. 205/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. (αρ. 76 του Ν. 3852/2010).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Στη Λίµνη σήµερα την 25η Αυγούστου του έτους 2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19.00 συνήλθε
σε δηµόσια επαναληπτική συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Μαντουδίου Λίµνης
Αγίας Άννας, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού της Επιτροπής, λόγω αναβολής της
προγραµµατισµένης στις 24/08/2016 συνεδρίασης, επειδή δεν είχε την νόµιµη απαρτία των µελών και
ύστερα από την µε αριθµό 7867/17-08-2016 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα, για
συζήτηση και γνωµοδότηση στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1.- Γνωµοδότηση επί του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου έτους 2017.
2.- Γνωµοδότηση σχετικά µε την κατάρτιση Προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2017.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο σαράντα ενός (41)
µελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Πρόεδρος)
1.ΡΟΥΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΒΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3.ΚΑΡΑ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
4. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΥΜΠΕΡΗ-ΤΣΙΠΤΣΗ
4.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6.ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7.ΨΑΡΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8.ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9.ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10.ΒΕΤΣΟΝΟΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11.∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
12.ΠΥΘΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
13.ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
14.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16.ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
17.ΛΙΤΣΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
18.ΛΕΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
19.ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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20.ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21.ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
22.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
23.ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
24.ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΡΓΥΡΩ
25.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
26.ΠΑΣΣΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
27. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΙΝΤΕΡΗΣ
28.ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
29.ΒΟΚΟΡΟΚΟΥ ΖΩΗ
30. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
31.ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΩ
32.ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
33.ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
34.∆ΕΓΕΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
35.ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
36.∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
37.ΧΑΛΑΣΤΗ ΖΩΗ
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη ∆ουρή Μαρία, υπάλληλο του ∆ήµου.
Παρόν στη συνεδρίαση ήταν και ο υπάλληλος του Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου &
Προµηθειών Γεραλής Νικόλαος, χωρίς δικαίωµα ψήφου.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρ. 76 του Ν. 3852/2010, όπου
αναφέρεται ότι σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση, η συνεδρίαση
επαναλαµβάνεται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι
υφίσταται απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα ενός (41) µελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) µέλη
και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αυτής.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
Έθεσε υπόψη της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης το σχέδιο του Προϋπολογισµού του ∆ήµου, έτους 2017,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας Απόφασης – Γνωµοδότησης. Ο Πρόεδρος
τόνισε ότι ο προϋπολογισµός είναι στα ίδια µεγέθη και λίγο παραπάνω από τον περσινό, διότι είναι
περιορισµένες οι δυνατότητες του ∆ήµου. Ο προϋπολογισµός καταρτίζεται σύµφωνα µε την
αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση, είναι υπό τον έλεγχο του παρατηρητηρίου, λαµβάνοντας υπόψη τα
εισπραχθέντα ποσά µέχρι και τον Ιούλιο του 2016.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο αρµόδιος υπάλληλος για τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου, Γεραλής
Νικόλαος, ο οποίος έκανε µία επί µέρους ανάλυση των ποσών. Στην ανακεφαλαίωση του
Προϋπολογισµού, επισήµανε τη διαφορά από πέρσι, που οφείλεται στη νέα υποχρέωση του ∆ήµου να
πληρώνει τα προνοιακά επιδόµατα, τα οποία µέχρι τώρα χορηγούσε η Υπηρεσία Κοινωνικής
Πρόνοιας, από τις πρώην Νοµαρχίες και στη συνέχεια από τον κεντρικό ∆ήµο Χαλκιδέων της
πρωτεύουσας του Νοµού. Τώρα ο κάθε ∆ήµος θα δίνει στους δικούς του δικαιούχους το επίδοµα.
Ο κ. Βαλλής ζήτησε να µάθει τον αριθµό των δικαιούχων και το ποσό του επιδόµατος και ο κ.Γεραλής
είπε ότι είναι 163 άτοµα σε διάφορες κατηγορίες και συνολικά το ποσό των επιδοµάτων ανέρχεται στο
ποσό των 700.000 ευρώ.
Κατόπιν πήραν το λόγο οι φορείς και τοποθετήθηκαν επί του σχεδίου του Προϋπολογισµού. Έγιναν
επί µέρους ερωτήσεις, δόθηκαν διευκρινίσεις και ακολούθησε διαλογική συζήτηση.
Ο Πρόεδρος είπε ότι υπάρχει οικονοµική στενότητα, δόθηκε προτεραιότητα στο να πληρωθούν οι
υποχρεώσεις του ∆ήµου και µέχρι τον επόµενο χρόνο στόχος µας είναι να εξοφληθούν όλες οι παλιές
οφειλές του ∆ήµου σε τρίτους. Είπε ότι υπήρχε µεγάλο οικονοµικό άνοιγµα στον ∆ήµο από τα
προηγούµενα έτη.
Επίσης απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις και τις απορίες των µελών της Επιτροπής.
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Η Επιτροπή ∆ιαβούλευσης αφού έλαβε υπόψη:
1) Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής
2) Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010
3) Το σχέδιο Προϋπολογισµού έτους 2017
4) Τις απόψεις των µελών της Επιτροπής
Και µετά από διαλογική συζήτηση,

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ
Υπέρ του προτεινόµενου σχεδίου του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Μαντουδίου Λίµνης Αγίας
Άννας έτους 2017.Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφτηκε ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Χρήστος Καλυβιώτης
∆ήµαρχος

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΥΜΠΕΡΗ -ΤΣΙΠΤΣΗ
3. ΒΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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