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Αριθμός Απόφασης 3/2022 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 2/2022 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  

του Δήμου Μεγαλόπολης 

 

 

ΘΕΜΑ: Διατύπωση γνώμης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του προσχεδίου του 

Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Μεγαλόπολης, σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄167) . 

 
 

Στη Μεγαλόπολη σήμερα, την εβδόμη (7η) του μήνα Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες 

είκοσι δύο (2022), ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική ( δια 

ζώσης) συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαλόπολης,  ου 

συ κροτήθηκε με την υ    αριθμ. 496/2019 Α όφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα α ό την 

από 14702/30-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  ου ε ιδόθηκε νόμιμα με 

α οδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 76 του νβ. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87), ό ως 

αντικαταστάθηκε α ό το άρθρο 78 του N. 4555/18 «… ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/19.07.2018 

τεύχος Α').  

 Αφού δια ιστώθηκε νόμιμη α αρτία, δεδομένου ότι  σε σύνολο είκοσι έξι (26) μελών 

βρέθηκαν  αρόντα τα δέκα έξι (16) μέλη, ήτοι: 

 

Παρόντες Απόντες 

1.  Βαρλόκωστας Αθανάσιος 1. Πα ιώτας Πανα ιώτης 

2.  Μαρινό ουλος Δημήτριος 2. Γιαννό ουλος Δημήτριος 

3.  Ψυχο υιός Θεόδωρος 3. Ρόμ ος Ευά  ελος 

4.  Πα ακυριαζής Ιωάννης 4. Τσίρης Αθανάσιος 

5.  Τσίρμ α Αικατερίνη 5. Κάικα Χαρά 

6.  Α οστολό ουλος Νικόλαος 6. Πανταζής Πανα ιώτης 

7.  κ.κ. Νικηφόρος, Σεβασμιώτατος Μητρο ολίτης 7. Κορολής Νικόλαος 

8.  Μάντης Αθανάσιος 8. Χριστοδημητρο ούλου Μαρία 

9.  Μανιάτη Σταυρούλα 9. Καρράς Βασίλειος 

10.  Δημητρακο ούλου Γεωρ ία   

11.  Α  ελό ουλος Θεόδωρος   

12.  ΄Ηντουνας Δημήτριος   

13.  Θεοδωρό ουλος Ιωάννης   

14.  Βλάχου Αλεξάνδρα   

15.  Γκιουμές Ιωάννης   

16.  Γρη ορό ουλος Σωτήριος   

17.  Μάντης Νικόλαος   

 

 

Η  ρόσκληση είχε νομίμως δημοσιευθεί και αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου.  

ΑΔΑ: 9ΜΓ4ΩΛ8-Φ4Σ



2 

 

 

Η  ρόσκληση της συνεδρίασης κοινο οιήθηκε στο Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τους 

Προέδρους των Νομικών Προσώ ων του Δήμου, τους ε ικεφαλής των δημοτικών  αρατάξεων  ου 

εκ ροσω ούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και τους Πρόεδρους των Κοινοτήτων του Δήμου, οι ο οίοι 

καλούνται υ οχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 

Τα  ρακτικά τηρήθηκαν α ό την υ άλληλο Αθανασία Κούτσουρα του Ηλία,  ου νομίμως είχε 

ορισθεί με την αριθμ. 1005/17-12-2019 Α όφαση Δημάρχου.  

 

Στη συνεδρίαση μετείχαν ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος 

και οι Αντιδήμαρχοι Δήμου Με αλό ολης, κ. Σιέμ ος Δημήτριος, κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής, κ. 

Καλο ερό ουλος Θεοφάνης, κ. Μ ου ιούκος Ιωάννης. 

 

Ε ίσης, μετείχε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Με αλό ολης κ. Μ ιλίσης Γεώρ ιος. 

 

  Ε ί  λέον,  αραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υ ηρεσίας κ. Κρόκος 

Γεώρ ιος. 

 

Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Αντώνιος Κυριακόπουλος. 

 

 Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ε ιτρο ής Διαβούλευσης του Δήμου Με αλό ολης,  κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και αφού ειση ήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Διατύπωση 

γνώμης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2023 του Δήμου Μεγαλόπολης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 

4172/2013 (Α΄167)» εξέθεσε ότι: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του "N. 4555/18 «..- Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 

133/19.07.2018 τεύχος Α')  αρ. 2, με τις ο οίες αντικαταστάθηκε το άρθρο  76 του ν. 

3852/2010:  

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά α ό  ρόσκληση του  ροέδρου 

της, υ οχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του 

προϋπολογισμού και του ετήσιου  ρο ράμματος δράσης και διατυπώνει απλή γνώμη επί του 

προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την  αρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α' 

167). 

Με τις διατάξεις του ΄Αρθρου 155  «Περιεχόμενο και τύπος προϋπολογισμού» του ν. 

3463/2006 του Δ.Κ.Κ. (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α'), ορίζεται ότι:  

1. Στον  ροϋ ολο ισμό  ράφονται όλα τα έσοδα και οι δα άνες των Δήμων και των Κοινοτήτων.   

2. Ο τύ ος του  ροϋ ολο ισμού των Δήμων και Κοινοτήτων καθορίζεται με κοινή α όφαση των  

Υ ουρ ών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Α οκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156,  το οικονομικό έτος της διαχείρισης των Δήμων και 

των Κοινοτήτων αρχίζει την 1η Ιανουαρίου  και λή ει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. 

Σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 157 

 

Έσοδα 1. Τα έσοδα είναι τακτικά και έκτακτα.  

 

Τακτικά έσοδα είναι αυτά  ου  ροέρχονται: 

α) Α ό θεσμοθετημένους υ έρ αυτών  όρους. 

β) Α ό τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης  εριουσίας. 

 ) Α ό αντα οδοτικά τέλη και δικαιώματα. 

δ) Α ό φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές  

και 

ε) α ό το ικά δυνητικά τέλη, δικαιώματα και εισφορές. 

 

Έκτακτα έσοδα είναι αυτά  ου  ροέρχονται: 

α) Α ό δάνεια, δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές. 

β) Α ό διάθεση, εκ οίηση και εν  ένει εκμετάλλευση  εριουσιακών στοιχείων. 
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 ) Α ό συμμετοχή σε ε ιχειρηματική δραστηριότητα κατά τις ειδικότερες διατάξεις του   αρόντος. 

δ) Α ό τα κάθε είδους  ρόστιμα ή άλλες διοικητικές κυρώσεις και 

ε) Α ό κάθε άλλη  η ή. 

 

2. Με την α όφαση της  αρ. 2 του άρθρου 155  ροσδιορίζονται αναλυτικά τα έσοδα  ου  ανήκουν 

σε κάθε κατη ορία. Με την ίδια α όφαση μ ορεί να διακρίνονται τα έσοδα  ου   ροορίζονται  ια 

ε ενδύσεις α ό τα λοι ά έσοδα του Δήμου ή της Κοινότητας. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 266 «Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής 

διαχείρισης των νέων δήμων» του ν. 3852/2010 «… - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 

87/07.06.2010 τεύχος Α'),  ια την ψήφιση και εκτέλεση του  ροϋ ολο ισμού εκάστου έτους, 

α αιτείται η κατάρτιση τεχνικού  ρο ράμματος  ια το έτος αυτό.  

Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του 

δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του 

προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή,  ροκειμένου η τελευταία να  ροβεί στην 

κατάρτιση αυτών και την υ οβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 189 «Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού δήμων»  του 

"N. 4555/18 «..- Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), ό ως αντικαταστάθηκε α ό 

το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167), ο  ροϋ ολο ισμός καταρτίζεται με βάση τις οδη ίες  ου 

 αρέχονται ετησίως με  κοινή α όφαση των Υ ουρ ών Οικονομικών και Εσωτερικών, ύστερα α ό 

αιτιολο ημένη εισή ηση της Οικονομικής Υ ηρεσίας του δήμου,  ια το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και 

ιδίως των ιδίων εσόδων. 

Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν 

προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και τη γνώμη της επιτροπής διαβούλευσης 

του άρθρου 76 του ν. 3852/2010.  

Η μη διατύ ωση  νώμης ε ί του  ροϋ ολο ισμού α ό την ε ιτρο ή διαβούλευσης, δεν κωλύει τη 

σύνταξη του  ροσχεδίου αυτού α ό την εκτελεστική ε ιτρο ή. Εάν το  ροσχέδιο δεν καταρτιστεί ή 

δεν υ οβληθεί εμ ρόθεσμα στην οικονομική ε ιτρο ή, τότε καταρτίζεται α ό αυτήν. 

Η εκτελεστική ε ιτρο ή και η ε ιτρο ή διαβούλευσης διατυ ώνουν τη  νώμη τους, μόνο κατά το 

στάδιο κατάρτισης του  ροϋ ολο ισμού και δεν α αιτείται εκ νέου  νωμοδότησή τους  ια ό οιες 

αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. 

Οι οδη ίες κατάρτισης του  ροϋ ολο ισμού του οικονομικού έτους 2023 δίνονται με την ΚΥΑ οικ.  
49039 /25.07.2022 (ΦΕΚ 3976/26.07.2022 τεύχος Β'): «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση 

του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 – μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 

7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης» (ΑΔΑ: Ψ2Ψ946ΜΤΛ6-ΣΛΜ). 

 

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2023,  ου έχει καταρτισθεί α ό την 

Εκτελεστική Ε ιτρο ή με την αριθμ. 2/05-12-2022 απόφαση – εισήγησή της  ρος το Δημοτικό 

Συμβούλιο, και θα ψηφισθεί α ό το Δημοτικό Συμβούλιο Με αλό ολης, κατά τη συνεδρίαση της 14ης 

Δεκεμβρίου 2022, α οτελεί το κυρίαρχο μέρος του υ ό σύνταξη  ροσχεδίου του Προϋ ολο ισμού 

οικ. έτους 2023. 

 

Ο Προϋπολογισμός του Δήμου οικ. έτους 2023 α οτελεί το ερ αλείο λειτουρ ίας του Δήμου και 

εκτέλεσης του Τεχνικού Προ ράμματος έτους 2023. 

 Στον  ροϋ ολο ισμό  ράφονται όλα τα έσοδα του Δήμου και οι δα άνες του Δήμου (δα άνες 

τεχνικού  ρο ράμματος/ δράσεων του Δήμου  και υ οχρεωτικές – λειτουρ ικές  δα άνες ). 

Συνημμένα υ οβάλλεται  ροσχέδιο Ανακεφαλαίωσης Εσόδων – Εξόδων του υ ό κατάρτιση 

Προϋ ολο ισμού  οικ. έτους 2023.  

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαλόπολης κ.  

Αντώνιος Κυριακόπουλος κάλεσε όλα τα μέλη να εκφέρουν τις α όψεις τους σχετικά με τις 

ανά κες  ου υ άρχουν στην  εριοχή και τα έρ α  ου  ρέ ει να εκτελεστούν και να διατυ ώσουν τις 

 νώμες του ε ί του ανωτέρω θέματος. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-155-περιεχόμενο-και-τύπος-προϋπολ&start%5bS%5d=150
https://dimosnet.gr/blog/laws/474676/
https://dimosnet.gr/blog/laws/474676/
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Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως κ.κ. Νικηφόρος: Καταρχάς, θα 

ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο  ια την τιμητική  ρόσκληση  ου μου α ηύθυνε, 

 ροκειμένου να  αραστώ α όψε σε αυτή την διαβούλευση. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου, διότι 

βρίσκομαι ανάμεσα σε φορείς της  όλης, οι ο οίοι ενδιαφέρονται και νοιάζονται  ια τα  ροβλήματα 

του τό ου και  ροσ αθούν μέσα α ό τη συλλο ική ερ ασία και  ροσ άθεια, να φροντίσουν να 

ε ιτελεστεί ό,τι καλύτερο  ια την  ρόοδο αυτού του τό ου. 

 Αυτό  ου θέλω να σας  ω και να τονίσω είναι ότι θα  ρέ ει να έχουμε μεταξύ μας σύμ νοια, 

να έχουμε διάθεση σε διάλο ο ε οικοδομητικό, ο ο οίος να φέρει α οτελέσματα, και να μην το 

βλέ ουμε καθαρά με κομματικά κριτήρια,  ια οτιδή οτε έχει σχέση με την ανά τυξη της  εριοχής 

μας. Θα  ρέ ει με αίσθημα ευθύνης, με αίσθημα α ά ης και με αίσθημα σύμ νοιας να φροντίζουμε 

να  ράττουμε ό,τι είναι καλύτερο  ια να ανα τυχτεί  ερισσότερο αυτός ο τό ος. 

 Δεν  νωρίζω τα θέματα  ου έχετε να ανα τύξετε. Ακόμα και να τα ακούσω,  άλι δεν ξέρω 

 ερί τίνος  ρόκειται. Σι ά – σι ά θα μάθω τα ε ιμέρους θέματα και  ροβλήματα της  εριοχής. 

 Εύχομαι να έχετε καλή δύναμη στην  ροσ άθεια αυτή  ου έχετε αναλάβει και ο Ά ιος 

Νικόλαος, τον ο οίο εορτάσαμε χθες, να σας φωτίζει, ώστε να έχετε την υ ομονή και τη διάθεση να 

ασχολείστε  ρα ματικά και όχι ε ιφανειακά με τα  ροβλήματα  ου α ασχολούν τον τό ο μας. Να 

είστε καλά. Σας ευχαριστώ  άρα  ολύ και  άλι  ια την  ρόσκληση. Εύχομαι καλή ε ιτυχία στην 

 ροσ άθειά σας αυτή. 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Σεβασμιώτατε, σας 

καλωσορίζουμε στη συνεδρίαση της Ε ιτρο ής Διαβούλευσης. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο 

Αύριο», κ. Σιέμπος: Ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών, θα σας μιλήσω  ια τον  ροϋ ολο ισμό του 

Δήμου,  ια τα χρήματα τα ο οία χρειάζονται  ια να  ίνουν όλα αυτά  ου ανέφερε ο κύριος 

Σακελλαριάδης,  ια να κινηθεί του λειτουρ ία του Δήμου και  ια να  αρέχονται οι α αραίτητες 

υ ηρεσίες στους  ολίτες. Κατά κανόνα, η θέση των αιρετών στον Δήμο είναι η εξυ ηρέτηση των 

 ολιτών  οικιλοτρό ως. 

 Ό ως αντιλαμβάνεστε, είναι μία δύσκολη χρονιά  ια τα οικονομικά των οικο ενειών μας, ό ως 

αντίστοιχα είναι και  ια τον Δήμο με άλες οι δυσκολίες, λό ω της αύξησης του ενερ ειακού κόστους 

και  ενικά όλων των  ρώτων υλών. 

 Ο κύριος Δήμαρχος σας έδωσε μία  ρώτη εικόνα όσον αφορά την αύξηση στις δα άνες 

ηλεκτροφωτισμού. Η δα άνη ηλεκτροφωτισμού στις λάμ ες είναι 98% αυξημένη σε σχέση με το 

2021 και στα αντλιοστάσια είναι  ερί ου στο 80% αυξημένη. Οι δα άνες στα καύσιμα το 2021 ήταν 

της τάξεως των 160.000,00€ και φέτος στον  ροϋ ολο ισμό θα είναι  ερί ου 270.000,00€. 

 Σας αναφέρω ενδεικτικά  οσά τα ο οία ε ιβαρύνουν την λειτουρ ία και τα οικονομικά του 

Δήμου και  ροσ αθούμε να τα αντα εξέλθουμε όσο  ίνεται καλύτερα. 

 Έχουμε το θέμα με τα τέλη διαχείρισης των α ορριμμάτων,  ου είτε στην Παλαιόχουνη, είτε 

στην Καλλιρρόη –  ιθανότατα στην Παλαιόχουνη, ό ως υ άρχουν οι διαβεβαιώσεις -  ρέ ει να 

 ληρώνουμε τα τέλη στην εταιρία και ανέρχονται στις 312.000,00€ τον χρόνο, τα ο οία δεν 

 ληρώναμε τα  ροη ούμενα χρόνια, αλλά α ό φέτος θα τα  ληρώνουμε, συν τα έξοδα  ου 

α αιτούνται  ια την μεταφορά των α ορριμμάτων στην θέση Παλαιόχουνη,  ου ευελ ιστούμε και 

νομίζω ότι εκεί θα είναι. 

 Όλα αυτά σας τα λέω  ια αντιληφθούμε την οικονομική ε ιβάρυνση του Δήμου. Ένας Δήμος ο 

ο οίος δεν έχει έσοδα α ό τέλη υ έρο κα, ό ως έχουν κά οιοι με άλοι Δήμοι ή κά οιοι τουριστικοί 

Δήμοι οι ο οίοι α ό τα καταστήματα ή α ό τον τουρισμό έχουν υ έρο κα έσοδα και μ ορούν να 

καλύψουν τις ανά κες τους. Σε εμάς είναι συ κεκριμένα τα έσοδα  ου έχουμε και  ροσ αθούμε, με 

αυτή την αύξηση των δα ανών, να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση  ια να 

αντα εξέλθουμε στις δυσκολίες  ου α αιτούνται. 

 Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, α οφασίσαμε να μην  ροβούμε σε αύξηση των δημοτικών 

τελών. Τα δημοτικά τέλη, σε αντίθεση με ό,τι κάνουν οι  ερισσότεροι Δήμοι, ειδικά φέτος τα 

διατηρούμε σταθερά. 
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 Υ άρχει το εύλο ο ερώτημα: Πώς με τόση αύξηση στις δα άνες, λό ω αυτών  ου 

 ροανέφερα, μ ορέσαμε να ισοσκελίσουμε τον  ροϋ ολο ισμό; Αυτό  ρόεκυψε κυρίως α ό την 

α όφασή μας, α ό την  ρώτη στι μή  ου αναλάβαμε την διοίκηση του Δήμου, να μειώσουμε τα 

ληξι ρόθεσμα χρέη  ου είχαν τρίτοι  ρος τον Δήμο τα ο οία, μαζί με τους τόκους, ανέρχονταν στα 

3.500.000,00€  ερί ου. Ξεκινήσαμε μία διαδικασία α ό το 2019 να μειώσουμε αυτά τα 

ληξι ρόθεσμα χρέη και ήδη έχουμε εισ ράξει στο ταμείο μας 1.700.000,00 – 1.800.000,00€ και ένα 

άλλο  οσό είναι σε δόσεις οι ο οίες καταβάλλονται κάθε μήνα. Ενδεικτικά, να αναφέρω ότι τον μήνα 

 αίρνουμε 33.000,00€  ερί ου α ό ληξι ρόθεσμα  ολλών ετών, δηλαδή δεν είναι δύο – τριών 

χρόνων. Είναι  ερί ου δέκα χρόνων. 

 Όλα αυτά τα χρήματα μας κράτησαν σταθερούς τα  ροη ούμενα χρόνια, αλλά και τώρα και 

μ ορούμε να καλύψουμε τις δα άνες μας χωρίς να ε ιβαρύνουμε τους  ολίτες, όσον αφορά τα 

δημοτικά τέλη. 

 Άλλη μία  η ή εσόδων με την ο οία ε ιδιώξαμε να τα εισ ράξουμε,  ια να έχουμε την 

δυνατότητα να κινηθούμε ό ως  ροεί α, ήταν τα δημοτικά τέλη α ό την ΔΕΗ και α ό την Λι νιτική. 

Α ό την στι μή  ου έ ινε ο διαχωρισμός των δύο εταιριών, δηλαδή α ό το 2ο εξάμηνο του 2018, 

δεν είχαν ε ιβληθεί σε αυτές τις δύο εταιρίες τα δημοτικά τέλη. 

 Το 2020, με ιδιαίτερη  ροσ άθεια και  ίεση  ρος τους δύο Διευθυντές των δύο συ κεκριμένων 

εταιριών,  ροσ αθήσαμε να μας δώσουν τα στοιχεία και να βεβαιώσουμε τα τέλη. Τελικά, τον 

Δεκέμβριο του 2021 εισ ράξαμε α ό την ΔΕΗ, δηλαδή την 5η μονάδα, 350.000,00€,  ου ήταν τα 

τέλη δυόμισι χρόνων και α ό εδώ και  έρα  ληρώνει κανονικά. Για την Λι νιτική τα τέλη των 

 ροη ούμενων δυόμισι χρόνων ήταν 1.500.000,00€ και τελείωσε η υ όθεση  ριν έναν μήνα, 

κάνοντας συμψηφισμό με το ειδικό τέλος  ου χρωστάμε στην ΔΕΗ. Στην ουσία, το  ήραμε αυτό το 

1.500.000,00€. Χρωστούσαμε εμείς το ειδικό τέλος,  ου είναι το με άλο θέμα, αλλά η ουσία είναι 

ότι τα έχουμε βάλει στο ταμείο μας και α ό εδώ και  έρα συνεχίζουμε να τα βεβαιώνουμε κανονικά. 

 Είναι χρήματα  ου ήταν  ερί ου ξεχασμένα, αλλά τα διεκδικήσαμε και μ ορέσαμε να 

σταθούμε ζωντανοί, χωρίς να ε ιβαρύνουμε τους  ολίτες μας. 

 Ό ως  νωρίζετε, τα οικονομικά είναι η βάση  ια να κινηθούν όλα τα  ρά ματα. Μέχρι και η 

λειτουρ ία του αμαξοστάσιου, της καθημερινότητας,  ου τόσο καλά  η αίνουμε όσον αφορά τη 

συντήρηση των α ροτικών δρόμων, τα α ορριμματοφόρα και ό,τι άλλο χρειάζεται χρήματα  ια να 

λειτουρ ήσει, ό ως με τα καύσιμα, με τη συντήρηση των μηχανημάτων και  ροσ αθούμε να 

αντα εξέλθουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. 

 Θα αναφέρω αυτό  ου εί ε και ο κύριος Σακελλαριάδης  ια το  ροσω ικό. Το  ροσω ικό στις 

Διοικητικές Υ ηρεσίες, ό ου ανήκει η Τεχνική Υ ηρεσία, αλλά και στις Τεχνικές Υ ηρεσίες ό ου είναι 

τα  αιδιά στο αμαξοστάσιο, λό ω των συνταξιοδοτήσεων και των μη  ροσλήψεων όλα αυτά τα 

χρόνια, έχει μειωθεί  άρα  ολύ. Είναι  ολλοί υ άλληλοι  ου αναλαμβάνουν τρία και τέσσερα 

αντικείμενα  ια να αντα εξέλθουν στα διοικητικά και στις Τεχνικές Υ ηρεσίες στο αμαξοστάσιο. 

 Η λειτουρ ία  ου  ίνεται, η ο οία  ιστεύουμε ότι είναι  άρα  ολύ καλή και  ρος όφελος των 

δημοτών, οφείλεται στην ευαισθησία και στο φιλότιμο  ου δείχνουν όλοι οι υ άλληλοί μας και 

 ροσ αθούμε κι εμείς να τους στηρίξουμε όσο μ ορούμε, ώστε να  ροσφέρουμε στους  ολίτες το 

έρ ο  ου α αιτείται. 

 Έχει  ροκηρυχτεί ο δια ωνισμός  ια την  ρόσληψη τριών μηχανικών και ενός διοικητικού και 

νομίζω ότι έχουν β ει τα  ροσωρινά α οτελέσματα. Ο ότε, τους ε όμενους άμεσους μήνες θα 

έρθουν να κατατα ούν στον Δήμο. 

 Η δυνατότητα του να μ ούμε στο  ρό ραμμα των  ροσλήψεων και της κινητικότητας 

 ρόεκυψε κάνοντας το ψηφιακό ορ ανό ραμμα. Ήταν α αραίτητο  ια κάθε δημόσια Υ ηρεσία να 

έχει ψηφιακό ορ ανό ραμμα, ώστε να μ ορεί στην κινητικότητα και στις  ροσλήψεις. Εκκρεμούσε 

α ό το 2016, το ολοκληρώσαμε στις αρχές του 2020 και με αυτή την δυνατότητα, μ ορέσαμε να 

κάνουμε αυτές τις  ροσλήψεις. 

 Αυτά ήθελα να  ω όσον αφορά τα οικονομικά. Βέβαια, είναι κουραστικό το να αναφέρουμε 

συ κεκριμένους κωδικούς. Αν θέλετε κάτι, μ ορώ να σας ενημερώσω  ια ό,τι  νωρίζω. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Πρώτα α ’ όλα, να  ω ότι χαίρομαι  άρα  ολύ  ου άκουσα α ό τον κύριο 

Σιέμ ο  ρά ματα  ου ¨μέσα  άκρες¨ τα ξέρουμε λί ο. 
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Το οικονομικό νοικοκύρεμα του Δήμου είναι  ολύ σημαντική  αράμετρος. Κατ’ εμέ, είναι ένα α ό τα 

σημαντικότερα έρ α της  αρούσας Δημοτικής Αρχής και δεν το ε ικοινωνείτε καθόλου και κάνετε 

λάθος, ε ικοινωνιακά. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής: Σεμνά και τα εινά. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Δε νομίζω ότι είναι θέμα σεμνά και τα εινά εδώ. Το να νοικοκυρεύεις χρέη 

δεκαετίας και το να μαζεύεις τα  ρά ματα, είναι ακριβώς ό,τι κάνουμε στο σ ίτι μας. Είναι ο μόνος 

τρό ος να ε ιβιώσουμε. Αυτό λοι όν μόνο μ ράβο  ρέ ει να  άρει, άσχετα με τα υ όλοι α, τα 

με άλα ή τα μικρότερα έρ α. Το νοικοκύρεμα σε έναν Δήμο είναι  αρακαταθήκη και  ια τις ε όμενες 

τετραετίες. Το λέω με χαρά και με μία μικρή στενοχώρια. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου 

Μεγαλόπολης κ. Αντώνιος Κυριακόπουλος: Προχωράμε στην ψηφοφορία. Ψηφίζει κά οιος 

αρνητικά; Όλοι θετικά. Ε κρίνεται ομόφωνα. Ευχαριστούμε και  άλι  ια τη συμμετοχή σας. Λύεται η 

συνεδρίαση. 

      Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας κατάθεσης των  ροτάσεων, λαμβάνοντας υ όψη 

τις ισχύουσες διατάξεις και όλα τα ανωτέρω,  

 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Μεγαλόπολης, λαμβάνοντας υπόψη τον 

το συνημμένο Πίνακα  ΕΣΟΔΩΝ _ ΕΞΟΔΩΝ του Προϋπολογισμού,   ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙ ΓΝΩΜΗ 

ΘΕΤΙΚΑ, επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου 

Μεγαλόπολης.   

 

Η  αρούσα α όφαση /διατύ ωση  νώμης, σύμφωνα με την  αρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 

4172/2013 (Α΄167), με τις κατατεθείσες  ροτάσεις και α όψεις,  θα  ροωθηθούν 1) στην 

Εκτελεστική Ε ιτρο ή του Δήμου,  ου είναι αρμόδια  ια τη σύνταξη του  ροσχεδίου του 

Προϋ ολο ισμού οικ. έτους 2023, 2) στην Οικονομική Ε ιτρο ή του Δήμου Με αλό ολης,  ου είναι 

αρμόδια  ια τη σύνταξη του σχεδίου του Προϋ ολο ισμού οικ. έτους 2023 και της Ειση ητικής 

΄Εκθεσης, και  ) στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ο οίο είναι αρμόδιο να α οφασίσει  ια την ψήφιση και 

έ κριση του Προϋ ολο ισμού οικ. έτους 2023, κατά το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 «… - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις διατάξεις του άρθρου 189 του ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα 

Κλεισθένης Ι» σε συνδυασμό με το άρθρο 65 του Ν.3852/2010, του Δήμου Με αλό ολης. 

  

  Μετά το τέλος της συνεδρίασης συντάχθηκε το  αρόν  ρακτικό, το ο οίο, αφού θεωρήθηκε 

και ε κρίθηκε α ό τον Πρόεδρο, υ ο ράφεται α ό τον ίδιο και α ό τα μέλη της Δημοτικής 

Ε ιτρο ής Διαβούλευσης. 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  3/2022. 

Γι αυτό συντάχθηκε το  αρόν  ρακτικό και υ ο ράφεται ό ως κατωτέρω. 

Ο Πρόεδρος 

της Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης 

  

Τα Μέλη 

 

 

Υπ/φή 

Μεγαλόπολη  07  /  12 / 2022 

Ακριβές αντίγραφο 

 

Ο Πρόεδρος 

της Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης 

 

 

Αντώνιος Κυριακόπουλος 

Υπ/φές 
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