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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας
στις 18-04-2011.
_________________
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 10-188

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011».
Σήμερα την 18η Απριλίου 2011, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 18.30, το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Κέρκυρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (10η/2011) στη
Συνεδριακή Αίθουσα της Παλαιόπολης ή ΜΟΝ ΡΕΠΟ, ύστερα από την υπ. αριθμ. 22901/0704-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία,
αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων, ήταν παρόντες οι 48 :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης – Ανδρέας Ρίγγας – Πρόεδρος
2. Γεώργιος Παντελιός – Αντιπρόεδρος
3. Χριστίνα Μιχαλάκη – Γραμματέας
4. Ερωτόκριτος Καρύδης
5. Αλέξανδρος Πουλής
6. Βαρβάρα Βλάσση
7. Αλέξανδρος Δήμου
8. Μιχάλης Διαβάτης
9. Αλέξανδρος Καρδαμίτσης
10. Κωνσταντίνος Νίκου
11. Σπυρίδων Μωραίτης
12. Γεράσιμος Ανυφαντής
13. Γεώργιος Μάμαλος
14. Αναστάσιος Ποταμίτης
15. Σπυρίδων Μουζακίτης
16. Σπυρίδων Κροκίδης
17. Αναστάσιος Μοναστηριώτης
18. Χρήστος Βλάσσης
19. Σπυρίδων Ρίγγας
20. Νικόλαος Ζέρβας
21. Θεοφανή Τσιμπούλη
22. Όλγα Καποδίστρια
23. Γεράσιμος Φωτεινός
24. Ανδρέας Σαγιάς
25. Σπυρίδων Πανδής
26. Βασίλειος Μαγουλάς
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27. Γεώργιος Πανταζής
28. Σπυρίδων Αργυρός του Νικολάου
29. Αναστάσιος Κασίμης
30. Σπυρίδων Αργυρός του Ευαγγέλου
31. Αλέξανδρος Αυλωνίτης
32. Κωνσταντίνος Λέσσης
33. Βασίλειος Κουρσάρης
34. Σπυρίδων Βάρελης
35. Σπυρίδων Ρουβάς
36. Μιχαήλ Κάρρας
37. Σπυρίδων Καρδακάρης
38. Ευρυσθένης Λαβράνος
39. Χαράλαμπος Χαραλάμπους
40. Θεοχάρης – Μαρίνος Μάστορας
41. Σταμάτης Πελάης
42. Βασίλειος Αρμενιάκος
43. Ιωάννης Πιέρρης
44. Νικηφόρος Ζερβός
45. Διαμαντίνα Βασιλάκη
46. Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου
47. Στέφανος Πέρρος
48. Στέφανος Σαμοϊλης
ΑΠΟΝΤΕΣ : Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Α. Μάζης (ασθενής) αν και προσκλήθηκε νόμιμα.
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας κ. Ιωάννης Τρεπεκλής προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

-

Παράλειψη –

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη

της

συνεδρίασης και εισηγούμενος το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης (υπ. αριθμ.
10-), «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011», δίνει το
λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διαχείρισης Πόρων του Δήμου Κέρκυρας κ. Ε.
Καρύδη, ο οποίος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την εισήγησή του ως εξής :
«Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, παρουσιάζουμε
σήμερα τον πρώτο προϋπολογισμό του Καλλικράτειου Δήμου της Κέρκυρας, με τις
συγκεκριμένες δεσμεύσεις που προκύπτουν από το Νόμο για τη σύνταξη του συγκεκριμένου
προϋπολογισμού, σε μια δυσμενή οικονομική συγκυρία γενικότερη και μία ιδιαίτερη, αν
θέλετε, δυσμενή συγκυρία για το Δήμο της Κέρκυρας, με βάση το γεγονός των
υποχρεώσεων που παραλαμβάνει, είτε αυτές είναι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - δάνεια,
είτε αυτές είναι βραχυπρόθεσμες. Υποχρεώσεις που είναι δύσκολες και δυσβάσταχτες, διότι
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις κάθε είδους οφειλές.
Είμαστε υποχρεωμένοι, λοιπόν, να ακολουθήσουμε αυτού του είδους τους κανόνες και
από την άλλη μεριά να θέσουμε εκείνη τη βάση για να μπορέσει ο Δήμος της Κέρκυρας
πρώτον :
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Να ανταποκριθεί στα ζητήματα που αφορούν στον τουρισμό του νησιού μας. Πολλές
φορές οι Πολιτικοί της Κεντρικής Κυβέρνησης λένε ότι είμαστε η ναυαρχίδα αλλά δεν
διαπιστώνουμε και το έχετε ζήσει, πολλές φορές ο Δήμαρχος έχει μιλήσει γι’ αυτό, δε
διαπιστώνουμε αν ανταποκρίνονται με τον ίδιο τρόπο στην ναυαρχίδα του τουρισμού.
Οι περικοπές των πόρων των προηγούμενων χρόνων, ιδιαίτερα του 2010, οι οποίες
κυμάνθηκαν στο επίπεδο του 30%, δημιούργησαν επιπλέον προβλήματα και για τη
λειτουργία της τελευταίας χρονιάς των Καποδιστριακών Δήμων αλλά και για τη φετινή
λειτουργία, διότι οι πόροι που λαμβάνουμε είναι μειωμένοι. Επίσης δεν έχουμε εισπράξει
τους πόρους από την Κυβέρνηση και για άλλες δραστηριότητες (μεταφορές μαθητών,
ενοίκια κτιρίων για τα σχολικά κτίρια, το συσσίτιο του Μουσικού Σχολείου και όχι μόνο),
τις οποίες, όμως, εμείς εγγράφουμε στον προϋπολογισμό, στα έσοδα.
Οι πολίτες λοιπόν πρέπει να γνωρίζουν όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε και νομίζω ότι
αυτό που προσδοκούν είναι δύο πράγματα.
1. Να είμαστε παρόντες στην καθημερινότητα προς όφελος της λειτουργίας της
Κέρκυρας συνολικά, για να μπορέσει να έχει εκείνο το πρόσωπο που χρειάζεται ώστε να
προσελκύσει επισκέπτες.
Δυστυχώς ο πρωτογενής τομέας είχε εγκαταλειφθεί. Είμαστε απ’ αυτούς που θέλουμε να
τον υποστηρίξουμε, μέσα από τα Αναπτυξιακά Προγράμματα – και στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα που θα υποβάλλουμε, να το επαναλάβω, πρόκειται να θέσουμε ζητήματα
τέτοιου είδους, αλλά προς το παρόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα.
2. Από την άλλη μεριά να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία παραλάβαμε. 32.000.000 €
είναι τα δάνεια από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και Τράπεζες, που σημαίνει ότι σε
αυτά υπάρχει ένα ζήτημα τοκοχρεολυσίου, που φτάνει στο επίπεδο των 3.500.000 € για τον
κύριο Δήμο.
Επιπλέον αυτό όμως που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι οι οφειλές των ΔΕΥΑ, που
ανέρχονται περίπου σε 1.304.000 € - 1.700.000 € και των Επιχειρήσεων που ανέρχονται
περίπου σε 581.000 €.
Αναφέρομαι στις Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις, οι οποίες, όπως ξέρετε, έχουν τεθεί υπό
εκκαθάριση και σήμερα μας κρατούν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τα δάνειά
τους, που είναι στο επίπεδο τω 3.681.000 € και δεν έχουν απογραφεί. Δηλαδή δεν είναι στα
32.000.000 €. Είναι πέραν των 32.000.000 €.
Και μάλιστα από παραδρομή, εξαιτίας αυτού, στην πρώτη εικόνα που είχαμε από την
απογραφή, δεν ενεγράφησαν και στον προϋπολογισμό ως έξοδο τα 561.000 € που αφορούν
τις πληρωμές, 581.374,18 €, που αφορούν την πληρωμή των δανείων των Αναπτυξιακών
Εταιρειών.
Και που θα προτείνω να εγγραφεί στον προϋπολογισμό στα έξοδα, με κατάλληλη
αναμόρφωση, χωρίς να επιβαρύνουμε επιπλέον τα έσοδα, εφόσον βρεθεί τέτοια διαδικασία.
Ή θα πρέπει να κάνουμε αυτό που κάναμε και μας έδωσε το δικαίωμα η Κυβέρνηση,
μέσα στις 6 Απριλίου μας ήρθε σχετικό έγγραφο, που μας δίνει τη δυνατότητα να
ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό, εγγράφοντας αντίστοιχο ποσό στα έσοδα με δανεισμό.
Και έχει εγγραφεί 23.000.000 € περίπου, που είναι οι τιμολογημένες υποχρεώσεις, συν
τα 2.000.000 € που αφορούν προηγούμενο δάνειο το οποίο δεν έχει εκταμιευθεί. Η εγγραφή
που θα βρήκατε θα είναι 25.000.000 €.
Εμείς πιστεύουμε το εξής. Ότι πέραν λοιπόν της καθημερινότητας, πέραν της παρουσίας
μας στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στη στήριξη των Σωματείων, στα οποία έχουμε
εγγράψει ποσά, πέρα από την ανάγκη να αξιοποιήσουμε την περιουσία και να αυξηθούν τα
έσοδα, πέρα απ’ αυτές τις λογικές, θα πρέπει να συνεννοηθούμε και να καταλάβουμε ότι
είναι δύσκολα διαχειρίσιμο αυτό το χρέος που έχει ο Δήμος Κέρκυρας, όταν συνολικά τα
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τακτικά έσοδα είναι 54.313.309,29 € οι εγγραφές και σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα
έσοδα από βεβαιωμένα ή μη βεβαιωμένα τέλη.
Υπάρχουν αρκετοί Δήμοι οι οποίοι δεν είχαν βεβαιώσει τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν
είχαν βεβαιώσει έσοδα τα τελευταία 10 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι μπαίνουν ποικίλα
ζητήματα. Και τα έκτακτα είναι 83.319.773,70 €, που κάνουνε ένα άθροισμα 137.633.082,99
€, που είναι ο προϋπολογισμός και ως έσοδα και ως έξοδα ισοσκελισμένος.
Ως τακτικά έσοδα αναφέρονται αυτά που αφορούν στα έσοδα από περιουσία, από
ανταποδοτικά τέλη, όπως είναι η καθαριότητα και ο φωτισμός και λοιπά τέλη, όπως είναι οι
κοινόχρηστοι χώροι.
Είναι οι Κ.Α.Π. που μας δίνονται από το Κράτος για λειτουργικά έξοδα. Είναι λοιπά
παράβολα. Αυτά είναι τα κύρια. Καθώς επίσης και το χρηματικό υπόλοιπο της
προηγούμενης χρήσης.
Στα έκτακτα. Συμπεριλαμβάνονται τα λειτουργικά, όπως είναι το Κ.Ε.Π., οι μεταφορές
μαθητών, που είναι ξεχωριστό, η ΣΑΤΑ που αφορά τις επενδύσεις, οι χρηματοδοτήσεις από
ποικίλες άλλες πηγές για τις επενδύσεις, όπως είναι το ΕΣΠΑ, ο ΘΗΣΕΑΣ ή άλλα τέτοια
χρηματοδοτικά εργαλεία.
Επίσης προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα, εισπράξεις λογαριασμών υπέρ τρίτων είναι
στα έκτακτα έσοδα. Είναι αυτά που επιστρέφονται. Αυτά σε ότι αφορά τα έσοδα.
Στα έξοδα.
Στα έξοδα για να παρακολουθήσει κανείς τον προϋπολογισμό πρέπει να γνωρίζει ότι
είναι:
1. Ανά υπηρεσία. Έχει υπηρεσίες. Το 0 (μηδέν) είναι τα γενικά έξοδα του Δήμου. Το 10
είναι οι διοικητικές υπηρεσίες. Το 20 είναι η υπηρεσία καθαριότητας. Το 30 οι τεχνικές
υπηρεσίες και λοιπά.
Ή επίσης μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει με βάσει τα κεφάλαια που έχουν οι
δαπάνες.
Το 1ο κεφάλαιο είναι τα λειτουργικά έξοδα.
Το 2ο αφορά τις επενδύσεις.
Το 3ο αφορά τις οφειλές και
Το 4ο είναι το υποτιθέμενο αποθεματικό. Το έχουμε στο επίπεδο των 300.000 €. Είναι
ενδεικτικό βέβαια με βάση τη δυνατότητα που είχαμε.
Με βάση τη θέλησή μας και την πολιτική βούληση να μπορέσουμε να πατήσει γερά την
πρώτη χρονιά ο νέος Δήμος Κέρκυρας είμαστε πολύ, πάρα πολύ προσεκτικοί, οι
κατευθύνσεις που δόθηκαν και στις υπηρεσίες, πως να συνταχθεί αυτός ο προϋπολογισμός.
Μπορεί κανείς να συναντήσει πιθανόν αδυναμίες. Είναι ένας προϋπολογισμός όμως που
δίνει τη δυνατότητα εάν υλοποιηθεί σφιχτά και αξιοποιηθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία
πέραν του Δήμου, πέραν των ιδίων πόρων, ακόμη θα έλεγα και πέραν της ΣΑΤΑ, εάν
αξιοποιηθεί σωστά, θα μπορέσει να δώσει την ευκαιρία ώστε τα επόμενα χρόνια ο Δήμος της
Κέρκυρας να προχωρήσει με καλύτερα και σταθερότερα βήματα.
Θέλω τέλος να επισημάνω ότι σύμφωνα με το Ν. 3491/11 (ΦΕΚ 66/31-3-2011, τ. Α’,
άρθρο 49, παρ. 1 α) δίνεται η δυνατότητα χορήγησης νέου δανείου από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων προς τους Δήμους, για την εξυπηρέτηση των εν γένει οφειλών
τους, γι’ αυτό και θεωρώ απαραίτητη την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου μας
οικονομικού έτους 2011, τη λήψη δανείου για τον ισοσκελισμό του.
Κύριε Δήμαρχε νομίζω ότι υλοποιήθηκαν πλήρως οι λογικές που βάλατε και που νομίζω
ότι γι’ αυτόν το λόγο στηριχθήκαμε από τον Κερκυραϊκό λαό και καλώ, θα παρακαλέσω το
Δημοτικό Συμβούλιο να υπερψηφίσει το συγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2011, που
είναι ο πρώτος προϋπολογισμός για το Δήμο, το μεγάλο Δήμο της Κέρκυρας, έστω και εάν –
να υπενθυμίσω- εμείς δεν είμαστε υπέρ του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ με αυτήν τη λογική.
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Στη συνέχεια τίθενται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου οι αποφάσεις της Εκτελεστικής
Επιτροπής και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας οι οποίες έχουν ως εξής :

Κέρκυρα, 01 Απριλίου 2011
Αρ.Αποφ.: 4
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου
Κέρκυρας
Θέμα: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Προϋπολογισμού
Δήμου Κέρκυρας Οικονομικού έτους 2011 (άρθρο 63δ & άρθρο 266 ν.3852/2010)
Στη Κέρκυρα, σήμερα 12 Απριλίου 2011 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του
Δήμου Κέρκυρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το
άρθρο 62 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 16 μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω 13 μέλη:

Παρόντες
1. Τρεπεκλής Ιωάννης – Δήμαρχος - Πρόεδρος
2. Καρύδης Ερωτόκριτος
3. Πουλής Αλέκος
4. Βλάσση Βαρβάρα
5. Δήμου Αλέξανδρος
6. Διαβάτης Μιχάλης
7. Νίκου Κώστας
8. Ποταμίτης Αναστάσιος
9. Μοναστηριώτης Αναστάσιος
10. Ρίγγας Σπύρος
11. Τσιμπούλη Θεοφανία
12. Φωτεινός Γεράσιμος
13. Σαγιάς Ανδρέας

Απόντες
1. Μωραϊτης Σπύρος
2. Πανταζής Γιώργος
3.Αργυρός Σπύρος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γιαννακοπούλου Αναστασία, υπάλληλο του Δήμου
Κέρκυρας.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με τις παρ. 1-5 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010:
«1. Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο
Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα
Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα.
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2. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις
τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των ‘έργων και των υπηρεσιών
τους.
3 Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται τα
ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές ενότητες. Σε περίπτωση που
δημοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης, ο προϋπολογισμός του
συντάσσεται με βάση αυτό.
4. 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 προκειμένου η τελευταία να προβεί στην
κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο.
5 Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη
προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης.»
Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 267 του ν. 3852/10 για την πρώτη εφαρμογή του
Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:
«1. Οι δήμοι που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο καταρτίζουν τον προϋπολογισμό τους
εντός του πρώτου τριμήνου του 2011.
2. Στον προϋπολογισμό του νέου δήμου, εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις και
οι απαιτήσεις των συνενούμενων δήμων ή κοινοτήτων. Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του
προϋπολογισμού του νέου δήμου και πάντως όχι αργότερα από την ανωτέρω προθεσμία , οι
προϋπολογισμοί των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται, εκτελούνται ως
δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του 2010. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, δεν
επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό των συνενούμενων
δήμων και κοινοτήτων, πλην αυτών που αφορούν στις αποδοχές προσωπικού και την
καταβολή αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.»
Σύμφωνα με τη περίπτωση δ άρθρο 9 Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/03.02.2011 για το έτος 2011,
Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί ο οικονομικός προϋπολογισμός και το Τεχνικό
Πρόγραμμα. Συνεπώς δεν απαιτείται η σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το
έτος 2011.
Σύμφωνα με τις περιπτ. δ΄και ε΄ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή
δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της
προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του
προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού
Στην παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή
διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά
μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού.
Όπως προκύπτει από το ανωτέρω η κατάρτιση του προϋπολογισμού έπρεπε να γίνει εντός
του πρώτου τριμήνου του 2011. Δεν κατέστη όμως δυνατόν λόγο του μεγέθους του Δήμου
Κέρκυρας ( 15 συνολικά συννενούμενοι ΟΤΑ )και των προβλημάτων που κληρονόμησε να
τηρηθεί η ως άνω προθεσμία.
Επίσης δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκρότηση της επιτροπής διαβούλευσης και συνεπώς δεν
κατέστη δυνατόν να εκφράσει – απόψεις επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού.
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Κατόπιν των ανωτέρω και αφού ελήφθησαν υπόψιν οι προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου
,σας παραθέτω το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Κέρκυρας και σας καλώ να
ψηφίσουμε σχετικά.
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 τις παρ. 1-5 του άρθρου 266, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 267, την παρ.3 του άρθρου
76 & τις περιπτ. δ’ και ε΄του άρθρου 63 του Ν. 3852/10
 την περίπτωση δ’ άρθρο 9 Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011
 τις διατάξεις των άρθρων 155 έως 158 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2011 του Δήμου Κέρκυρας , όπως κατατέθηκε από τον Πρόεδρο και αποτελεί
αναπόσμαστο τμήμα της παρούσας απόφασης .

Η ΑΠΌΦΑΣΗ ΑΥΤΉ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ 4/2011
Αφού αναγνώστικε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τρεπεκλής Ιωάννης
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ης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Καρύδης Ερωτόκριτος
Πουλής Αλέκος
Βλάσση Βαρβάρα
Δήμου Αλέξανδρος
Διαβάτης Μιχάλης
Νίκου Κώστας
Ποταμίτης Αναστάσιος
Μοναστηριώτης Αναστάσιος
Ρίγγας Σπύρος
Τσιμπούλη Θεοφανία
Φωτεινός Γεράσιμος
Σαγιάς Ανδρέας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Κέρκυρας
τις 14-04-2011

«Η Oικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας συνήλθε σήμερα 14-04-2011 , ημέρα
Πέμπτη και ώρα 09.00, στο Μαράσλειο Δημαρχιακό Μέγαρο, σε συνεδρίαση, κατόπιν της
με αριθμ. 22223/08-04- 2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτής – Αντιδημάρχου
κ. Ερωτόκριτου Καρύδη σε κάθε μέλος χωριστά.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου 11 μελών βρέθηκαν παρόντα
11 μέλη, ήτοι :
7
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Ερωτόκριτος Καρύδης – Πρόεδρος
2) Γεώργιος Μάμαλος
3) Χριστίνα Μιχαλάκη
4) Αλέξανδρος Καρδαμίτσης
5) Σπυρίδων Πανδής
6) Όλγα Καποδίστρια
7) Αλέξανδρος Αυλωνίτης
8) Κων/νος Λέσσης
9) Ιωάννης Πιέρρης
10) Μερόπη Υδραίου
11) Κων/νος Νίκου (αναπληρωματικός)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Γεράσιμος Φωτεινός

Αριθ. απόφασης 8- 1 : Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Κέρκυρας έτους
2011.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ερωτόκριτος Καρύδης – Αντιδήμαρχος,
εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα , λέει τα εξής:
Στην περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις
αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου.
Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 267 του ν. 3852/10 για την πρώτη εφαρμογή
του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:
«1. Οι δήμοι που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο καταρτίζουν τον προϋπολογισμό τους
εντός του πρώτου τριμήνου του 2011.
2.Στον προϋπολογισμό του νέου δήμου, εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις και
οι απαιτήσεις των συνενούμενων δήμων ή κοινοτήτων. Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του
προϋπολογισμού του νέου δήμου και πάντως όχι αργότερα από την ανωτέρω προθεσμία, οι
προϋπολογισμοί των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται, εκτελούνται ως
δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του 2010. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, δεν
επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό των συνενούμενων
δήμων και κοινοτήτων, πλην αυτών που αφορούν στις αποδοχές προσωπικού και την
καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.»
Σύμφωνα με την περίπτωση δ άρθρο 9 Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011 για το έτος
2011, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί ο οικονομικός προϋπολογισμός και το Τεχνικό
Πρόγραμμα. Συνεπώς δεν απαιτείται η σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το
έτος 2011.
Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η
Εκτελεστική Επιτροπή:
δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της
προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του
προϋπολογισμού προς την Οικονομική Επιτροπή.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ’ αριθ. 4/2011
απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική
Επιτροπή.
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Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ
141/09.02.2011 τεύχος Β’)
«3.Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπ' όψη τα
διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα, για μεν
τα έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.»
Θέλω να επισημάνω ότι με δεδομένη την οικονομική αδυναμία του Δήμου, η
αναπτυξιακή λογική της δημοτικής αρχής εκφράζεται μέσω του τεχνικού προγράμματος και
των έργων που προτείνονται για χρηματοδότηση.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του
σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2011 και στη συνέχεια να το
υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.
Ο Δ. Σ. κ. Κώστας Λέσσης κατέθεσε εγγράφως την άποψή του στην οποία αναφέρει
τα εξής:
«Οι θέσεις μου ως προς τον προτεινόμενο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011
θα αναλυθούν με σαφήνεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Περιληπτικά έχω να καταθέσω τα εξής :
Ο υπό ψήφιση προϋπολογισμός αντανακλά την πολιτική βούληση της Δημοτικής
εξουσίας δηλαδή έχει καθαρά διεκπεραιωτικό χαρακτήρα, στερείται αναπτυξιακού
προγράμματος και προοπτικής και σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που περιγράφονται
στον προϋπολογισμό το συνολικό οικονομικό χρέος του ενιαίου Δήμου είναι διαχειρίσιμο
εάν υπάρξει σωστός οικονομικός προγραμματισμός και συνεχής οικονομική
παρακολούθηση.
Επίσης από την περιγραφή των στοιχείων ο Δήμος παραλαμβάνει σύγχρονο και πολύ
καλό μηχανολογικό εξοπλισμό που έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί στην υπηρεσία
καθαριότητος.
Η σημερινή Δημοτική εξουσία για άλλη μια φορά προτίθεται να προχωρήσει σε νέο
δανεισμό από το ΤΑΠ υποθηκεύοντας το μέλλον του Δήμου.
Συμπερασματικά για αυτούς και πάρα πολλούς άλλους λόγους όπου θα αναλυθούν
στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ψηφίζω τον προτεινόμενο προϋπολογισμό εκτός του
κεφαλαίου που αναφέρεται στην κοινωνική πολιτική του Δήμου που στην εποχή μας είναι
απαραίτητη περισσότερο από ποτέ.»
Ο Δ. Σ. κ. Αλέξανδρος Αυλωνίτης ψηφίζει λευκό, διότι δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή
το σχέδιο του προϋπολογισμού και επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο,
αφού το μελετήσει.
Ο Δ. Σ. κ. Γιάννης Πιέρρης δεν ψηφίζει τον προϋπολογισμό επιφυλασσόμενος να
τοποθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η Δ. Σ. κ. Μερόπη Υδραίου δεν ψηφίζει θετικά, πλην των δαπανών της κοινωνικής
πρόνοιας και επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ενδελεχή
μελέτη του προϋπολογισμού.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010
- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,
- την ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’)
- την υπ’ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές
Ενότητες
- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011
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- την υπ’ αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές
κοινότητες.
- Την υπ’ αριθ. 4/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το
προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2011, όπως
εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
απόφασης και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό
Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.
Β. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8-1/2011.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και των αποφάσεων της Εκτελεστικής και
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας, ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Α.
Αυλωνίτη, Κ. Λέσση, Σ. Ρουβά και Σ. Καρδακάρη, Χ. Χαραλάμπους, Β. Αρμενιάκο. Στ.
Πελάη, Β, Μαγουλά, Στ. Σαμοίλη, Μ. Υδραίου, Στ. Πέρρο, Ν. Ζερβό, οι οποίοι ζήτησαν να
θέσουν ερωτήματα προς τον εισηγητή του θέματος.
Ο κ. Κ. Λέσσης τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η σημερινή συζήτηση για το νέο Δημοτικό
Συμβούλιο είναι η πιο κορυφαία του, διότι ουσιαστικά κουβεντιάζουμε τον προϋπολογισμό
ενός μεγάλου Δήμου.
Εκτιμά ότι ο προϋπολογισμός είναι καθαρά υπηρεσιακός. Δεν δίνει την προοπτική
ανάπτυξης, ούτε το χρέος διαχειρίζεται και δεν προχωρά και στην οργάνωση των υπηρεσιών.
Θα ψηφίσει αρνητικά τον προϋπολογισμό ως κατατίθεται.
Ο κ. Θ. Μάστορας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι τα έσοδα που έχουν προβλεφθεί είναι
χαμηλά, καθώς και ότι πρέπει να γίνει μείωση των εξόδων του Δήμου και να μην
επιβαρύνονται με επιπλέον τέλη οι δημότες, διότι θεωρεί ότι τα ανταποδοτικά τέλη είναι
αυξημένα. Κλείνοντας επεσήμανε ότι «δεν είναι στον προϋπολογισμό το ζήτημα, αλλά στην
καθημερινότητα, στη ζώσα πολιτική, που πρέπει να αντιμετωπιστεί».
Η κ. Μ. Υδραίου, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε
«βιαστικά», δεν έγινε κάποιου είδους προεργασίας και προετοιμασίας για τη σύνταξή του
και δεν διαβλέπει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Θεωρεί ότι δεν αναφέρεται κανένα κονδύλι για
νέα αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και ότι θα έπρεπε να υπάρχει ορθολογική
δημοσιονομική πολιτική.
Επεσήμανε ότι πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για τις οφειλές του νέου ενιαίου Δήμου
που προέρχονται από τη συγχώνευση όλων των Δήμων του Νομού όσον αφορά υποχρεώσεις
προς το Δημόσιο, ασφαλιστικές εισφορές, Δημόσια ταμεία, Εφορία, Ι.Κ.Α., από
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επιχειρήσεις, από δάνεια και τρίτους. Κλείνοντας, θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός
πλασματικός και ότι δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί. Δηλαδή αυτά που και η ίδια η Δημοτική
πλειοψηφία προϋπολογίζει και υπολογίζει ότι θα εισπράξει ή θα ξοδέψει δεν θα
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα στο τέλος του έτους. Δεν θα μπορέσουν δηλαδή να
γίνουν πράξη.
Γι’ αυτό και η παράταξή της δεν θα ψηφίσει αυτόν τον προϋπολογισμό.
Ο κ. Αυλωνίτης τόνισε στην ομιλία του, μεταξύ άλλων και τη σημασία είσπραξης των
κρατικών πόρων ώστε να μπορέσει ο νέος Δήμος αφενός να καλύψει σοβαρές οικονομικές
εκκρεμότητες που προέρχονται από τους Καποδιστριακούς Δήμους, αφετέρου να μπορέσει
να προχωρήσει σε αναπτυξιακούς σκοπούς. Κατανοεί μεν την οικονομική δυσκολία που
βρίσκεται ο Δήμος Κέρκυρας αλλά επεσήμανε ότι είναι σημαντική η συνεργασία των
Επικεφαλής των Παρατάξεων με την πλειοψηφία πριν τη συζήτηση σοβαρών και καίριων
θεμάτων. Η Παράταξή του θα ψηφίσει αρνητικά τον προϋπολογισμό.
Ο κ. Χ. Χαραλάμπους μεταξύ άλλων χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό πλασματικό, ότι
θα έπρεπε να γίνει μεγαλύτερη οικονομία στα έξοδα του Δήμου, θεωρεί ότι δεν
υπολογίστηκαν στον προϋπολογισμό τα ποσά που οφείλει η Κεντρική Εξουσία, στην
Κέρκυρα, τα οποία πρέπει να ζητηθούν. Δήλωσε ότι η παράταξή του θα ψηφίσει αρνητικά.
Ο κ. Στ. Σαμοίλης, στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, επεσήμανε ότι από την ανάληψη
των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής μέχρι σήμερα δεν διαβλέπει μια πολιτική
οργάνωση του προσωπικού και των υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να γίνει
εξοικονόμηση χρήματος.
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας κ. Ι. Τρεπεκλής, αφού άκουσε τον εισηγητή και τους ομιλούντες
όπως τοποθετήθηκαν στο θέμα, επεσήμανε ότι τόσο ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε στη
σημερινή συνεδρίαση προς έγκριση όσο και η εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου είναι
επαρκή, αναλυτικά και δόθηκαν όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα
στα χρέη που πρέπει να εξοφλήσει ο νέος Δήμος, στις προσπάθειες που γίνονται από τη
Δημοτική Αρχή τόσο για τη μείωση των εξόδων όσο και για την είσπραξη των κρατικών
πόρων αλλά και για την εξεύρεση νέων για την υποστήριξη των δράσεων του Δήμου
(κοινωνικές, πολιτιστικές, σχολικές μεταφορές κ.λ.π.). «Η πραγματικότητα είναι σκληρή και
πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να σταθούμε με ευθύνη απέναντι στον πολίτη και στα
προβλήματα που αντιμετωπίζει».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, θέτοντας το
θέμα σε ψηφοφορία «δι’ ανατάσεως της χειρός».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αφού έλαβε υπόψη του
- την υπ’ αριθ. 4/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το
προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή
- την υπ. αριθμ. 8-1/14-04-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας,
- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010
- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,
- την ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’)
- την υπ’ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές
Ενότητες
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- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011
- την υπ’ αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές
κοινότητες,

Με είκοσι εννέα θετικές ψήφους, με δέκα αρνητικές ψήφους των Δημοτικών
Συμβούλων κ.κ. Χ. Χαραλάμπους, Θ. Μάστορα, Στ. Πελάη, Β. Αρμενιάκου, Ι. Πιέρρη, Ν.
Ζερβού, Δ. Βασιλάκη, Μ. Υδραίου, Στ. Πέρρου και Στ. Σαμοίλη και «ΛΕΥΚΟ» από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Α. Αυλωνίτη, Γ. Παντελιό, Κ. Λέσση, Β. Κουρσάρη, Σ.
Βάρελη, Σ. Ρουβά, Μ. Κάρρα, Σ. Καρδακάρη, Ε. Λαβράνο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κ ΑΤΑ ΠΛΕΙΟ ΨΗΦΙΑ
* Την έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011, ο
οποίος έχει ως εξής :

Α’

ΕΣΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Β΄

137.694.179,13
2.797.303,86
140.491.482,99

Ε Ξ Ο Δ Α

Έξοδα χρήσης
Επενδύσεις
Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις
Αποθεματικό
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

63.902.880,24
42.175.246,86
34.151.191,48
262.164,41
140.491.482,99

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10-188/18-04-2011.
-

παράλειψη –

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΓΓΑΣ
ΜΕΛΗ : ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ
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