
 

ΤΝΔΓΡΗΑΖ 3
η 
/ 01-04-2011 

  

ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Ακπιβέρ απόζπαζμα από ηα ππακηικά ηηρ με απ. 03/2011  

ςνεδπίαζηρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ΟΗΚΟΤ ΔΤΓΖΡΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ, ΓΖΜΟΤ ΓΗΟΝΤΟΤ 

 

Απιθ. Απόθαζηρ :  05/2011  
 

ΘΔΜΑ 1o :«Δγκπιζη πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 

2011»  

 

ηην Γημοηική Κοινόηηηα Γποζιάρ και ζηο Γημοηικό 

Καηάζηημα, ζήμεπα ηην 1η ηος μήνα Αππιλίος ηος έηοςρ 

2011, ημέπα ηηρ εβδομάδορ Παπαζκεςή και ώπα 17:00 

ζςνήλθε ζε δημόζια ζςνεδπίαζη ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο 

ηος Οίκος Δςγηπίαρ Γήμος Γποζιάρ ύζηεπα από ηην ςπ’ 

απ. ππωη. 09/29-03-2011 έγγπαθη ππόζκληζη ηος 

Πποέδπος, πος δόθηκε ζε κάθε ένα μέλορ, ζύμθωνα με ηο 

άπθπο 88 παπ. 2, 3 ηος Ν.3852/2010 και ηα άπθπα 226 & 

238 ηος Ν.3463/06. 

Μεηά ηη διαπίζηωζη νόμιμηρ απαπηίαρ, αθού ζε 

ζύνολο επηά (7) μελών βπέθηκαν παπόνηα έξι (6), 

άπσιζε η ζςνεδπίαζη.  

 

ΠΑΡΟΝΣΔ:ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ, ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΗΧΑΝΝΑ, 

ΚΑΡΤΣΗΝΟ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΟΤΡΑΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, 

ΠΑΛΗΓΓΗΝΖ ΚΧΝ/ΝΟ & ΞΔΝΟ ΑΝΓΡΔΑ.   

 

ΑΠΟΝΣΔ :ΕΑΜΑΝΖ ΓΗΟΝΤΗΟ αν και νόμιμα είσε κληθεί. 

 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σχκθσλα κε ηα άξζξα 240 παξ.2 θαη 236 παξ.1 

ηνπ Ν.3463/2006 ηα Δεκνηηθά Ννκηθά Πξφζσπα 

ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ Πξνυπνινγηζκφ. 

   Τν ζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ γηα 

ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011 έρεη σο εμήο : 

ΔΚΣΔΛΔΖ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  ΔΣΟΤ  2010 

 

Τα έζνδα ηνπ νίθνπ επγεξίαο θαηά ην νηθ. έηνο 

2010, πξνέξρνληαλ απφ ηαθηηθά θαη αλήιζαλ ζην πνζφ 

ησλ 253.244,47 €. Απφ απηά ηα 250.000,00 €  ήηαλ ε 

ηαθηηθή επηρνξήγεζε ηνπ Δήκνπ θαη ηα ππφινηπα ηφθνη 

θαηαζέζεσλ. Γηα ην ζθέινο ησλ εμφδσλ, εληάιζεθαλ 

33.039,24 €.  Ωο γλσζηψλ ην ελ ιφγσ Ν.Π.Δ.Δ. 

βξίζθεηαη ζηελ θάζε ηεο πξνζπάζεηαο εμαζθάιηζεο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ έλαξμε ηεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ. 

 



 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΣΟΤ 2011 
 
 
Α.  Δ    Ο  Γ  Α 
 

   Τα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 

πξνβιέπεηαη φηη ζα θζάζνπλ ηα  640.255,95 €  θαη 

αλαιχνληαη, θαηά βαζηθέο θαηεγνξίεο, σο αθνινχζσο:  
Αναλςηικά ο πίνακαρ  ζηα ποζά ηος έηοςρ 2011 

πεπιλαμβάνει: 
 
Η. Σακηικά Έζοδα 
 
Ταθηηθά έζνδα ηα νπνία ην 2011 πξνβιέπεηαη λα 

θηάζνπλ ζην πνζφ ησλ 253.000,00 €, πξνέξρνληαη απφ 
ηαθηηθέο επηρνξεγήζεηο απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, 
ηξνθεία φζσλ θηινμελεζνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο καο  θαη 
ηφθνπο ησλ ρξεκαηηθψλ καο θαηαζέζεσλ. 
 

1. ΣΑΚΣΗΚΖ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ 150.000,00 

    

2. ΣΟΚΟΗ   ΚΑΣΑΘΔΔΧΝ      3.000,00 

3. ΣΡΟΦΔΗΑ     100.000,00 

        
                      Τ Ν Ο Λ Ο          253.000,00   
                   
ΗΗ.  Έκηακηα έζοδα 
 
Τα έθηαθηα έζνδα, πξνβιέπεηαη λα θζάζνπλ ζην πνζφ 

ησλ 110.000,00 € θαη πξνέξρνληαη απφ  
1.-  Έζνδα απφ έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο 100.000,00 € 
2.-  Πξντφλ Δσξεψλ  10.000,00 € 
 

ΗΗΗ. Τα έζνδα ππέξ ηξίησλ ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηα 
ζηνηρεία ησλ πξνβιέςεσλ ηεο απνδεκίσζεο ησλ ππαιιήισλ 
ηνπ Δήκνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ θέληξνπ  θαη 
δηαθφξσλ άιισλ δαπαλψλ θαη ζα θζάζνπλ ζην πνζφ ησλ 
56.000,00 €.  Τα έζνδα απηά πξνέξρνληαη θπξίσο απφ 
ηηο θξαηήζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζηηο παξαπάλσ απνδνρέο 
θαζψο  θαη ησλ θξαηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά 
ηελ εμφθιεζε πξνκεζεπηψλ , πηζησηψλ θηι θαη κε 
εληάικαηα πιεξσκήο απνδίδνληαη, ηζφπνζα, ζηα 
δηθαηνχρα Τακεία. 
 

IV. Σαμιακό Τπόλοιπο 
Τν ηακηαθφ ππφινηπν πνπ κεηαθέξζεθε  ζην 2011 αλήιζε 
ζην πνζφ ησλ  221.255,95 €. 

                                           
Β.  ΈΞΟΓΑ 
Τα ζπλνιηθά έμνδα ηνπ έηνπο 2011 έρνπλ 
πξνυπνινγηζζεί ζην πνζφ ησλ 640.255,95,00 € θαη είλαη 
θαηαλεκεκέλα ζε ηέζζεξηο (4) θνξείο θφζηνπο, φπσο 
εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα  

 

1. ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ        Κ.Α.   00    9.500,00 
 

2. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ   
                         Κ.Α.   10 

556.500,00 
 



3. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ               Κ.Α.   80 56.000,00 

4. ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ              Κ.Α.   90 18.255,95 
   

                                    

 Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ηδξχκαηνο είλαη αηζζεηά 

κεησκέλνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 2010, ιφγσ ηεο 

ζπλέλσζεο ησλ Δήκσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Καιιηθξάηε θαη 

ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

αιιά δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ, εάλ νη 

ζπλζήθεο ην επηηξέςνπλ. 

 

 

ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΤΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

 

Τελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

 

 

Ζ απόθαζη αςηή πήπε ηον απιθμό 05/2011 και ςπογπάθεηαι 

από όλα ηα μέλη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηος Οίκος 

Δςγηπίαρ πος ζςμμεηείσαν ζηη ζςνεδπίαζη. 

 

    Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                         ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

 

ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ              ΚΑΡΤΣΗΝΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

                                   

                                  ΟΤΡΑΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

 

                                  ΠΑΛΗΓΓΗΝΖ ΚΧΝ/ΝΟ 

 

                                  ΞΔΝΟ ΑΝΓΡΔΑ 

 

                                  ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΗΧΑΝΝΑ 

 

                           

 

   ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ  

  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηος Γ.. 

 

 

 

    ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

 


