
                                                                                                     ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
                                                                                                                 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ.  683/03-09-2015 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ      
ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ – ΑΘΛΖΖ – ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  & 
ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ   

ΓΖΜΟΤ ΠΤΓΝΑ -  ΚΟΛΗΝΓΡΟΤ                                                                                               
Αριθμός Απόθαζης  90 /2015 

Απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ηεο 11ης 
 ειδικής  ζσνεδρίαζης ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ 
ΘΔΜΑ: ‘Έγκριση ψήυιση προϋπολογισμού  οικονομικού έτοσς 2016 . 

ήκεξα 1 επηεμβρίοσ  2015, εκέξα Σρίηη  θαη ψξα 19:30,ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
ζπλήιζε ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεκνηηθήο 
Κνηλφηεηαο Κνιηλδξνχ  χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζ. 674/26-8-2015 έγγξαθε 
πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, θ. Καιχβα Γεσξγίνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη επηδφζεθε ζε 
φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηo άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/2010 
θαη ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν.3463/2006 (Γ.Κ.Κ.) . 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία, θαζψο απφ ην ζχλνιν ένδεκα (11) κειψλ 
παξφληα ήηαλ  ηα   εννέα (9) μέλη   ,    ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 
ζπλεδξίαζεο. 

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Σ  Δ   
1. Καιχβαο  Γεψξγηνο , Πξφεδξνο    
2. Λέλνο  Γεψξγηνο  , Αληηπξφεδξνο   
3. Καδάο Παλαγηψηεο , Μέινο  
4. ηαλίδεο Γεκήηξηνο, Μέινο  
5. Μπνπξζνχθεο Παζράιεο , Μέινο   
6. Σνπαιίδεο Υαξάιακπνο, Μέινο 
7. Αζιαλίδνπ Αξγπξνχια, Μέινο 
8. Λαθαζάο  Κιέαξρνο, Μέινο 
9. Υαηδεκάξθνπ Αλαζηαζία [Δθπξφζσπνο Δξγαδνκέλσλ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ], Μέινο 

Α Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
 

1. Μαζηνξνηάζηνπ Όιγα, Μέινο 
2. Μαηζθίδνπ Καιιηφπε, Μέινο, αλ θαη λφκηκα θιήζεθαλ  

Σα πξαθηηθά ηεξεί ε ππάιιεινο θα Κφξαθα  Αιεμάλδξα. 
Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην μοναδικό  θέμα   ημερήζιας δηάηαμεο θαη  ζέηεη 
ππφςε ησλ  κειψλ Γ.. ηα εμήο: “Καηαζέησ ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε  ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ – ΑΘΛΗΗ – 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ» (ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ.) 
Γήκνπ Πχδλαο – Κνιηλδξνχ , νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, πνπ αλαθέξεηαη ζηα  Έζνδα 
θαη Έμνδα κε αλάιπζε θαηά θσδηθφ αξηζκφ, ν νπνίνο θαηαξηίζηεθε ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία θαη πεξηιακβάλεη φια ηα βεβαησκέλα έζνδα θαη έμνδα ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ θαη έρεη πξαγκαηηθή απφδνζε δηφηη πξνζαξκνζκέλνο ζε λέα δεδνκέλα 
θαη απαηηήζεηο.  
Eεηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ην ζθέινο ησλ Δζφδσλ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ κεηαμχ άιισλ νη δηάθνξεο επηρνξεγήζεηο πξνο ην Ννκηθφ Πξφζσπν 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηήζηαο επηρνξήγεζεο ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2016, νη 
ρξεκαηνδνηήζεηο  ησλ ΔΠΑ  γηα πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δλαξκφληζε 
νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο», ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην 
Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν ζην πιαίζην ηνπ  Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ 
Αλαθνξάο (ΔΠΑ) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2015-2016  ζηνπο Παηδηθνχο 
ηαζκνχο ,  έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο , έζνδα απφ θαηαβνιή ηειψλ ρξήζεο ησλ 
αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δνκψλ , έζνδα απφ δηάθνξεο ζπλδξνκέο θαη  εηζπξάμεηο, 
ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν απφ ηαθηηθά θαη  άιια έθηαθηα εηδηθεπκέλα έζνδα. ηνρεχεη 
ζηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ   βαζηθψλ αλαγθψλ   ηνπ  Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ηνπ 
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Γήκνπ Πχδλαο – Κνιηλδξνχ θαζψο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηνπο  ζπνπδαηφηεξνπο ηνκείο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ . 
ην ζθέινο ησλ εμφδσλ έρνπλ εγγξαθεί φιεο νη απαξαίηεηεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 
αλακνξθσκέλεο  απφ ηνλ αληίζηνηρν  πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015, 
γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ θαη αλαθέξνληαη νη δαπάλεο 
κηζζνδνζίαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί θαζψο θαη απηψλ πνπ ζα 
πξνζιεθζνχλ θαη αλαλεσζνχλ  ζην Ννκηθφ Πξφζσπν κε ηηο εξγνδνηηθέο ηνπο 
εηζθνξέο, ελνίθηα-κηζζψκαηα θηηξίσλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο ζπζζηηίσλ, πξνκήζεηα 
θαπζίκσλ ζέξκαλζεο-θίλεζεο , εθδειψζεηο αζιεηηθέο – πνιηηηζηηθέο – 
πεξηβαιινληηθέο ,   πξνκήζεηεο αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ, επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο 
ππνδνκψλ πνπ ηνπ παξαρσξήζεθαλ  θαη επελδχζεηο ζε λένπο ηνκείο 
δξαζηεξηνηήησλ φπσο απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη  ζηνπο ζθνπνχο ηνπ  Ννκηθνχ 
Πξνζψπνπ  θαη  δηάθνξα ινηπά έμνδα. 
Σν ζχλνιν ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά θαηά θσδηθφ αξηζκφ ζην 
ζρεηηθφ ηεχρνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζπλνδεχεη ηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε . 
εκεηψλεηαη φηη ε πξνέιεπζε θάζε πίζησζεο εζφδσλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 
πνζψλ έγηλε κε βάζε ηα δηαρεηξηζηηθά ζηνηρεία  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2015  
κεησκέλα  θαη  ειήθζεζαλ ππφςε  φιεο νη αλακνξθψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Γ. , θάπνηεο 
δηεπθξηλήζεηο ζε θσδηθνχο εμφδσλ  επί ησλ εληαιζέλησλ πνζψλ πξνεγνχκελεο 
ρξήζεο θαζψο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ επηρνξήγεζεο απφ ην Γήκν θαη ησλ ινηπψλ 
επξσπατθψλ θαη εζληθψλ θνλδπιίσλ . 
πλνπηηθά, ν πξνυπνινγηζκφο εζφδσλ-εμφδσλ ηνπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ – ΑΘΛΗΗ – ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ» (ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ.) Γήκνπ Πχδλαο – Κνιηλδξνχ , νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2015, ζηε γεληθή αλαθεθαιαίσζή ηνπ έρεη σο εμήο: 
                                                                       Δ  Ο Γ Α 

ΣΑΚΣΙΚΑ                                                                                                   301.800,00 € 

ΔΚΣΑΚΣΑ                                                                                                  300.750,00 € 

ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΓΗΜΟΙΟΤ & ΣΡΙΣΧΝ                                             183.700,00 € 

ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ                                                                           49.381,83 € 

Γεληθφ χλνιν Δζφδσλ                                                                             835.631,83  € 
 

                                                           Δ Ξ Ο Γ Α 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ                                                                                 600.000,53  € 

ΔΠΔΝΓΤΔΙ                                                                                            15.500,00  € 

ΠΛΗΡΧΜΔ ΠΟΔ, ΑΠΟΓΟΔΙ & ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ                                 205.531,47  € 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ                                                                                        14.599,83  € 

Γεληθφ χλνιν Δμφδσλ                                                                            835.631,83  € 
  

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ην  Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη. 
ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

Αθνχ έιαβε ππφςε: 

 Σα άξζξα 155 έσο 162 θαη ην άξζξν 208 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 
(Νφκνο 3463/2006 ΦΔΚ 114 Α’), φπσο ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηα άξζξα 
266 θαη 267 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο (ΦΔΚ 87 Α’)». 

 ηελ ΚΤΑ 29530/29-07-2014 « Οδεγίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ησλ δήκσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 » 

 Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Β.Γ/ηνο ηεο 17.5/15.6.1959 «Πεξί νηθνλνκηθήο 
δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (114 Α’). 
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 χκθσλα δε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 240 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.), ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ  πξνβαίλεη ζηελ θαηάξηηζε θαη ςήθηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 θαη θαηφπηλ δηαβηβάδεηαη ζην Γεκνηηθφ 
πκβνχιην γηα ηε ιήςε απφθαζεο. 

 Σηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 26945/31-7-2015 « Οδεγίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ  
πξνυπνινγηζκνχ  ησλ Γήκσλ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016»  

 Σελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ-εμφδσλ 
ηνπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ – ΑΘΛΗΗ – ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ» (ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ.) Γήκνπ Πχδλαο – 

Κνιηλδξνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 , 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΚΑΣΑ  ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ 

Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ-εμφδσλ ηνπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

– ΑΘΛΗΗ – ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ» 

(ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ.) Γήκνπ Πχδλαο – Κνιηλδξνχ , νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, πνπ ζηε 
γεληθή αλαθεθαιαίσζή ηνπ έρεη σο εμήο: 
                                                                       Δ  Ο Γ Α 

ΣΑΚΣΙΚΑ                                                                                                   301.800,00 € 

ΔΚΣΑΚΣΑ                                                                                                  300.750,00 € 

ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΓΗΜΟΙΟΤ & ΣΡΙΣΧΝ                                             183.700,00 € 

ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ                                                                           49.381,83 € 

Γεληθφ χλνιν Δζφδσλ                                                                             835.631,83  € 
 

                                                           Δ Ξ Ο Γ Α 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ                                                                                 600.000,53  € 

ΔΠΔΝΓΤΔΙ                                                                                            15.500,00  € 

ΠΛΗΡΧΜΔ ΠΟΔ, ΑΠΟΓΟΔΙ & ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ                                 205.531,47  € 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ                                                                                        14.599,83  € 

Γεληθφ χλνιν Δμφδσλ                                                                            835.631,83  € 
  
                                                                

Δπί ηεο απφθαζεο δηαθψλεζαλ  νη Γ.. θ. Καδάο Παλαγηψηεο θαη θ. ηαλίδεο 
Γεκήηξηνο , δηφηη ν παξψλ πξνυπνινγηζκφο  απνηειεί θνκκάηη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ηνπ Γήκνπ κε ηνλ νπνίν  δηαθσλνχλ θαζψο θαη  ζηελ  εμαίξεζε απφ ηελ κείσζε ηνπ  
θσδηθνχ εμφδσλ Κ.Α. 10.6115.  
Σν παξφλ πξαθηηθφ λα δηαβηβαζηεί πξνο έγθξηζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Πχδλαο – 
Κνιηλδξνχ .  
Η απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 90/2015. 
Μεηά ηε ζχληαμή ηνπ ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                      ΣΑ ΜΔΛΖ 
 
ΓΔΩΡΓΗΟ Ν. ΚΑΛΤΒΑ                                          Λέλνο  Γεψξγηνο  , Αληηπξφεδξνο   

Καδάο Παλαγηψηεο , Μέινο  

ηαλίδεο Γεκήηξηνο, Μέινο  

Μπνπξζνχθεο Παζράιεο , Μέινο   

Σνπαιίδεο Υαξάιακπνο, Μέινο 

Αζιαλίδνπ Αξγπξνχια, Μέινο 

Λαθαζάο  Κιέαξρνο, Μέινο 

Υαηδεκάξθνπ Αλαζηαζία., Μέινο  
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