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AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
                   της με αριθμ. 2/2019

      Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
 

Στου  Ζωγράφου  σήμερα  και  στην  αίθουσα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  ημέρα
Παρασκευή 29  Νοεμβρίου   2019  και  ώρα 5.30 μ.μ.  συνήλθε  σε  συνεδρίαση η
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου  Ζωγράφου μετά την από την  υπ’
αριθμ.  21789/21.11.2019  πρόσκληση  της  Προέδρου  της  Δ.ΕΔ.  κ.  Αναστασίας
Μπότου στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,  η οποία συγκροτήθηκε
στις   30/10/2019  με  την  υπ’  αριθμ.  326/2019  (απόσπασμα  από  το  πρακτικό
14/30.10.2019) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου   78  του  ν.  4555/2018  (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  –  ΦΕΚ  Α΄133/19-07-2018)  σε
αντικατάσταση του άρθρου 76 του ν. 3852/2010.  Στη  συνεδρίαση  από το σύνολο
των 36 μελών, συμπεριλαμβανομένης της Προέδρου της Επιτροπής Διαβούλευσης κ.
Αναστασίας Μπότου, παρευρέθηκαν  22 μέλη, οπότε υπήρξε απαρτία. 
Στη  συνεδρίαση  παρίσταντο  και   οι   Αντιδήμαρχοι  :  κ.  Μετικαρίδης  Θεόδωρος
(Αντιδήμαρχος  Οικονομικών  Υπηρεσιών),  κ.  Παπακωνσταντίνου  Αγησίλαος
(Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας),
κ. Δήμας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών), κ. Καλαρρύτης Λάμπρος
(Αντιδήμαρχος  Εξυπηρέτησης  Πολιτών,  Επικοινωνίας  και  Διεθνών  Σχέσεων),  ο
Δ/ντης  Οικονομικών  Υπηρεσιών   κ.  Γιάννος  Δημήτριος,   ο  Προϊστάμενος  του
Τμήματος  Προϋπολογισμού  και  Λογιστικής  Απεικόνισης  κ.  Δημόπουλος
Κωνσταντίνος,  ο  εκπρόσωπος  δημοτικής  παράταξης:  κ.  Τουλιάτος   Χρήστος  –
Μιχαήλ (Ζωγράφου Ανυπότακτη Πόλη),  καθώς και ο κ.  Σκούρας Ηλίας της ίδιας
δημοτικής παράταξης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΏΝ ΖΩΓΡΆΦΟΥ «Η ΗΠΕΙΡΟΣ»)
ΒΡΟΝΤΟΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ (ΕΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΏΝ ΖΩΓΡΆΦΟΥ «ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ)
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ (ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΊΣΕΩΣ ΖΩΓΡΆΦΟΥ)
ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΟΣ ΑΡΙΑΔΝΗ)
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΦΗ (ΑΘΛΗΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΟΣ ΑΡΙΑΔΝΗ)
ΜΑΡΜΑΡΙΝΌΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΟΣ «ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»)
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΈΤΡΟΣ (ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΔΉΜΟΥ ΖΩΓΡΆΦΟΥ)



ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΌΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ «Ο
ΙΛΙΣΟΣ»)
ΤΣΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ  ΌΛΓΑ (ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΏΝ ΖΩΓΡΆΦΟΥ «  Ο
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»)
ΔΡΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΊΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ ΖΩΓΡΆΦΟΥ)
ΤΣΟΥΡΟΠΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 19ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ)
ΣΥΡΑΚΗ  ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ (ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΈΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΌΝΩΝ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ

ΖΩΓΡΆΦΟΥ)
ΜΑΛΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΈΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΌΝΩΝ  ΕΠΑΛ ΖΩΓΡΆΦΟΥ)
ΞΕΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΈΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΏΝ ΠΡΟΣΚΌΠΩΝ ΖΩΓΡΆΦΟΥ)
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΏΝ

ΠΟΛΙΤΏΝ ΖΩΓΡΆΦΟΥ)
ΣΑΡΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο)
ΛΙΟΝΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   (ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΗΛΥΣΙΑΚΟΥ)
ΣΤΥΨΑΝΕΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ (ΔΗΜΌΤΗΣ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ (ΔΗΜΌΤΗΣ)
ΜΗΛΙΏΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΔΗΜΌΤΗΣ)
ΣΟΦΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΔΗΜΌΤΗΣ)
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (ΔΗΜΌΤΗΣ)
ΓΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ (ΔΗΜΌΤΗΣ) 

Η   Πρόεδρος  της Επιτροπής Διαβούλευσης  κ.   Μπότου  Αναστασία,   κήρυξε  την
έναρξη  της  συνεδρίασης  στα  πλαίσια  της συζήτησης του Προϋπολογισμού για το
έτος 2020. Στη  συνέχεια  κάλεσε  τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, κ.
Μετικαρίδη  Θεόδωρο  να  παρουσιάσει   την  εισήγησή  του  αναφορικά  με  τον
Προϋπολογισμό και  ακολούθως κάλεσε  τα  μέλη  της  Επιτροπής Διαβούλευσης,
καθώς   και   τους   λοιπούς   παρευρισκόμενους   να  υποβάλλουν  τις  ερωτήσεις,
παρατηρήσεις και προτάσεις  τους  σε σχέση με το εν λόγω θέμα.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Μετικαρίδης Θεόδωρος, αφού ανέφερε
ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλουν να υποβάλλουν ισοσκελισμένους
προϋπολογισμούς βάσει του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014, παρουσίασε τις βασικές
αρχές  κατάρτισης του προϋπολογισμού ήτοι:
Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι :
- Ρεαλιστικός (να περιλαμβάνει μόνο δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από
  τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν)
- Ολοκληρωμένος (να περιλαμβάνει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων)
- Ειλικρινής
- Αναπτυξιακός (όσο δύναται να γίνει)

Στη συνέχεια ο κ. Μετικαρίδης  Θεόδωρος  ανέφερε τις εγγραφές (δαπάνες, έσοδα,
αποθεματικό  κ.α)  που  περιλαμβάνονται  στον  προϋπολογισμό,  καθώς  και  τον
περιορισμό των εγγραφών, που θέτει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (έσοδα που δεν
πρόκειται να εισπραχθούν) και εξήγησε το λόγο, που οι προϋπολογισμοί πρέπει να
είναι ισοσκελισμένοι. Μεταξύ άλλων επισήμανε ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται ο
απαραίτητος  δημοσιονομικός  χώρος,  προκειμένου  κάθε  φορά  να  υπάρχει  η
δυνατότητα επιπρόσθετων δράσεων και παροχή νέων υπηρεσιών προς τους δημότες.



Ακολούθως,  ο  κ  Αντιδήμαρχος  παρουσίασε  με συγκεκριμένα  ποσά τα έσοδα,  τις
δαπάνες και το χρηματικό υπόλοιπο των ετών 2019 -2020, αναφέροντας τα βασικά
στοιχεία του προϋπολογισμού ήτοι : χρηματικό υπόλοιπο και προβλεπόμενα έσοδα,
βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι προβλέψεις δαπανών και η υλοποίησή τους.

Μετά  προχώρησε  στην  αναφορά  στοιχείων  και  συγκεκριμένα  του  αριθμού  του
προσωπικού, που απασχολεί ο Δήμος ανά κατηγορία σχέσης εργασίας. Στο σημείο
αυτό, ανέφερε την επιβάρυνση του προϋπολογισμού με την “3Κ” (διαγωνισμού μέσω
ΑΣΕΠ  που  αφορά  σε  μόνιμες  θέσεις  προσωπικού  για  την  καθαριότητα  και  τον
ηλεκτροφωτισμό), την κινητικότητα υπαλλήλων, τα άτομα με ασφαλιστικά μέτρα, τα
προβλεπόμενα  άτομα  για  τους  παιδικούς  σταθμούς,  την  συνεχή  μείωση  των
δημοτικών τελών για εννέα έτη. Επεσήμανε την ανάγκη για επενδύσεις στον τομέα
ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας (αγορά μηχανημάτων, απορριμματοφόρων), ενώ
εξήρε την προσπάθεια των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου για ισοσκέλιση του
προϋπολογισμού, η οποία και επετεύχθη.

Εν συνεχεία ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής σχετικά με τις αλλαγές που έγιναν σε
κωδικούς του προϋπολογισμού, αναφέροντας σε καθεμία το αντίστοιχο ποσό :
- Οικονομική ενίσχυση του Νομικού Προσώπου για την ικανοποίηση των αναγκών
   του
- Οικονομική ενίσχυση υπηρεσίας πρασίνου για ψηφιακή αποτύπωση δένδρων
- Παροχή  Υπηρεσιών Συμβούλου για την  προώθηση ενεργειακών δράσεων  (νέες
   μορφές ενέργειας)
- Παροχή καταγραφής και αποτύπωσης δημοτικών κτιρίων και αναβάθμισης σε
  έξυπνα και ασφαλή κτίρια
- Σύμβουλος ευρωπαϊκών προγραμμάτων
- Δημιουργία ενεργειακού πάρκου
- Ψηφιακός εκσυγχρονισμός του Δήμου
- Προμήθεια απινιδωτών
- Νέα εφαρμογή διαχείρισης για το κοιμητήριο 

Αφού ολοκληρώθηκε η εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών,  κ.
Μετικαρίδη  Θεόδωρου,  ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  μεταξύ  των  μελών  της
Επιτροπής  και  των  παρευρισκόμενων  Αντιδημάρχων,  καθώς  και  του  Δ/ντη
Οικονομικών  Υπηρεσιών,  με  ερωτήματα,  διευκρινίσεις,  παρατηρήσεις  και
τοποθετήσεις επί των προαναφερθέντων. 

Εν συνεχεία, η κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών, κ.
Γιάννο  Δημήτριο  για  να  κάνει  ανασκόπηση  των  βασικών  στοιχείων   του
προϋπολογισμού,  ο  οποίος  ανέλυσε  τα  συγκριτικά  στοιχεία  των  προϋπολογισμών
2019-2020,  παρέχοντας  τις  απαραίτητες  διευκρινίσεις  και  απαντώντας  με
συγκεκριμένα  οικονομικά  στοιχεία  στις  ερωτήσεις,  που  του  έθεταν  τα  μέλη  της
Επιτροπής.

Ειδικότερα, κοινό αίτημα των μελών της Επιτροπής αποτέλεσε η χορήγηση εκ των
προτέρων  στα  μέλη  μιας  εισηγητικής  έκθεσης  του  προϋπολογισμού,  προς
διευκόλυνση  της  διαδικασίας  διαβούλευσης.  Επιπροσθέτως,  έγιναν  προτάσεις  για
την  ύπαρξη  ουσιαστικής  διαβούλευσης  και  ενός  συμμετοχικού  σχεδιασμού  στα
θέματα του προϋπολογισμού, την συμμετοχή του Δήμου σε πρόγραμμα για αδέσποτα



ζώα, τη διενέργεια μελετών και ενεργειακής επιθεώρησης των κτιρίων του Δήμου
από υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών, καθώς και την οικονομική ενίσχυση των
πολιτιστικών συλλόγων.

Αναφορικά  με  τις  προαναφερθείσες  προτάσεις,  τοποθετήθηκαν  η  Πρόεδρος  της
Επιτροπής,  καθώς  και  ο  Αντιδήμαρχος  Οικονομικών  Υπηρεσιών,  κ.  Μετικαρίδης
Θεόδωρος, ο οποίος μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι τα δημοτικά τέλη θα παραμείνουν
στα ίδια επίπεδα.

Συνοψίζοντας, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Μπότου Αναστασία,αφού συνεχάρη την
τις  οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την προσπάθεια τους να κλείσουν έναν
“στενό οικονομικά”, όπως χαρακτήρισε προϋπολογισμό, αλλά και να συντάξουν έναν
καινούριο, με δεδομένο τις νέες ανάγκες του Δήμου (όπως επιπλέον προσωπικό, νέα
έργα κ.λπ.),  τόνισε ότι  υπάρχει  κατανόηση των ανησυχιών και  των θεμάτων που
τέθηκαν  και  ότι  σε  αυτήν  τη  λογική  θα  υπάρξει  προσπάθεια  δρομολόγησης,
εκτιμώντας προσεκτικά και τα οικονομικά δεδομένα.

Κατόπιν,  ο  Αντιδήμαρχος  Οικονομικών  Υπηρεσιών,   κ.   Μετικαρίδης  Θεόδωρος,
αφού  εξήρε  την  ιδιαίτερα  εποικοδομητική  συζήτηση,  ευχαρίστησε  τα  μέλη  της
Επιτροπής και τους παρευρισκόμενους Αντιδημάρχους.

 Η Δημοτική  Επιτροπή  Διαβούλευσης,  αφού  έλαβε  υπόψη της τα  ανωτέρω και δεν
υπήρξαν αντιρρήσεις,

 

· Γνωμοδοτεί υπέρ της σύναψης του προσχεδίου του  Προϋπολογισμού του
Δήμου για το Οικονομικό Έτος 2020.

Προς το σκοπό  αυτό συντάχθηκε η απόφαση αυτή από το πρακτικό και υπογράφεται.

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΤΟΥ 


