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Εκ του Πρακτικού της υπ’ αρ. 2ης /2019 Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:   
Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας οικονομικού έτους 2019. 
 

Αριθμός Απόφασης 3/2019 
 
Α. Σήμερα, την 4η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ερμιονίδας συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου 
ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ.: οικ. 9420/31.12.2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρόν 
θέμα ημερήσιας διάταξης.  

 
Β. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Αριστείδης Δημαράκης, 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Συμβούλων ήταν δεκαεπτά (17) παρόντες κι δέκα (10) 
απόντες. 

 

Παρόντες Απόντες 

Δημαράκης Αριστείδης –Πρόεδρος Μπαλαμπάνης Χρήστος – Αντιπρόεδρος 

Αγρίμης Παναγιώτης - Γραμματέας Φωστίνη – Πουλή Καλλιόπη - Αντιδήμαρχος 

Αντωνόπουλος Ιωάννης - Αντιδήμαρχος Μήτσου Κυριακή 

Ντούβαλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος Μέξη Μαρία 

Μπουρίκας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος Σαράντος Χρήστος 

Πάλλης Ιωάννης Γανώσης Ιωσήφ 

Ρούσσης Ιωάννης Μαχαίρας Εμμανουήλ 

Αποστόλου Παναγιώτης Γκαμίλη – Σιάνα Ελένη 

Κρουμπούζος Γεώργιος Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος 

Λαδάς Απόστολος  Δημαράκης Ιωάννης 

Στρίγκου – Φωστίνη Άννα  

Γεωργόπουλος Ιωάννης  

Λάμπρου Αναστάσιος  

Κρητσωτάκης Ιωάννης  

Τόκας Αναστάσιος  

Λούμη – Γιαννικοπούλου Αγγελική  

Νόνης Βασίλειος  

 
Στη συνεδρίαση ήταν νομίμως προσκεκλημένος ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Σφυρής, ο οποίος 
παρέστη. 

 
Προσκεκλημένοι νομίμως ήταν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων: Ερμιόνης, κ. Π. Μέξης, 
Κρανιδίου, κ. Ι. Κοντοβράκης, Πορτοχελίου, κ. Εμμ. Τριγκάκης, των Τοπικών Κοινοτήτων: Διδύμων, κ. 
Κ. Σπανός, Ηλιοκάστρου, κ. Α. Στάθης, Θερμησίας, κ. Π. Σαραντόπουλος, Κοιλάδας, κ. Π. Φλωρής, 
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Φούρνων, κα Κ. Θεοδώρου. Παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Κρανιδίου, κ. Ι. Κοντοβράκης και ο 
Πρόεδρος της Τ.Κ. Ηλιοκάστρου, κ. Αν. Στάθης.   

 
Έγινε μαγνητοφώνηση της συνεδρίασης. 
 
Γ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Αριστείδης Δημαράκης, αφού διεπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών του Δήμου Ερμιονίδας, κ. Γεώργιο Μίζη, οι παρατηρήσεις του οποίου συνοψίζονται 
στα εξής: 

 
Το σημερινό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι ο προϋπολογισμός του 2019, όπως αυτός έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών [Αριθμ. 
38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086 Β΄/2707.2018) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και 
Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού 
έτους 2018 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/20048 (Β΄253) Απόφασης» ] 
Επίσης, πρόσθεσε τα εξής: «Ο προϋπολογισμός έχει συνταχθεί ως προς τα έσοδα σύμφωνα με τα 
εισπραχθέντα και με συγκεκριμένο τύπο που αντλεί στοιχεία από τα έσοδα του οκταμήνου 2018, 
είναι δηλ. με στοιχεία οκταμήνου, με αντίστοιχα τα έσοδα του οκταμήνου 2017 και τα έσοδα όλου 
του προηγούμενου οικονομικού έτους 2017. Έχουν εγγραφεί έσοδα από τις επιχορηγήσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, όπως είναι η ΣΑΤΑ, η Πολιτική Προστασία, οι ΚΑΠ και λοιπά έσοδα. Ως 
προς τα έξοδα, έχει συμπεριληφθεί το Τεχνικό Πρόγραμμα, όπως αυτό έχει ψηφισθεί με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, οι αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού, αιρετών και τρίτων, οι 
δαπάνες για προμήθειες αναλωσίμων, τα μισθώματα και λοιπά έξοδα για τη σωστή και εύρυθμη 
λειτουργία του Δήμου. 
Να σας πω τη Γενική Ανακεφαλαίωση του Προϋπολογισμού 2019: 
 

 
Εάν θέλετε αναλυτικά να πούμε ανά κωδικό στα έσοδα ή στα έξοδα ή οτιδήποτε άλλο είμαι στη 
διάθεσή σας» 
 
Ακολούθησαν διευκρινιστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν από τον κ. Μίζη. 

 
Ο δημοτικός σύμβουλος κι επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, κ. Ιωάννης Γεωργόπουλος, 
ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

Έσοδα  Έξοδα   

Τακτικά έσοδα 4.132.860,00 € Έξοδα χρήσης 5.162.153,00 € 

Έκτακτα έσοδα 1.116.980,00 € Επενδύσεις 2.354.853,20 € 

Έσοδα παρελθόντων 
οικονομικών ετών (ΠΟΕ) 
που βεβαιώνονται για 
πρώτη φορά 

172.000,00 € Πληρωμές Π.Ο.Ε. και 
λοιπές αποδόσεις και 
προβλέψεις 

1.506.750,00 € 

Εισπράξεις από δάνεια 
και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 

1.584.850,00 €   

Εισπράξεις υπέρ του 
δημοσίου και τρίτων και 
επιστροφές χρημάτων 

438.620,00 €   

Χρηματικό υπόλοιπο 1.600.000,00 € Αποθεματικό  21.554,00 € 

Σύνολο εσόδων 9.045.310,00 € Σύνολο εξόδων 9.045.310,00 € 
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«Πάνω στο θέμα που αφορά τα έσοδα παρελθόντων ετών έχουμε μια μεγάλη απόκλιση κάθε 
χρόνο. Βλέπω ότι ποτέ δεν πρόκειται να γίνει μεγαλύτερη είσπραξη για να είναι ο προϋπολογισμός 
τουλάχιστον ρεαλιστικός. 
Ο προϋπολογισμός, απ’ ΄ό,τι λέει στις παρατηρήσεις του το Παρατηρητήριο, ενσωματώθηκε στις 
17.12.2018 και ώρα 14:00, οπότε καθυστέρησε να πάει. 
Στα έσοδα από την κίνηση των εισπραχθέντων προβλέπουμε αύξηση 27%, ενώ στις δαπάνες – εδώ 
είναι το μεγάλο άνοιγμα – προβλέπουμε αύξηση 90%. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί. Ο 
προϋπολογισμός 2019 είναι σαν τους προηγούμενους που δεν ήταν ρεαλιστικοί, δε συνάδει με την 
πραγματικότητα, κατά συνέπεια δε θα τον ψηφίσω» 
 
Ο δημοτικός σύμβουλος κι επικεφαλής του συνδυασμού: «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ», κ. Αναστάσιος Λάμπρου, ανέφερε τα εξής: 

 
«Όπως έκανα και την πρώτη χρονιά, ψήφισα κάποιους κωδικούς διότι θεωρούνται ανελαστικές 
δαπάνες, π.χ. μισθοδοσία. Ο τομέας της καθαριότητας, επειδή ψηφίζουμε εδώ τις εισηγήσεις της 
Υπηρεσίας, πιστεύω ότι πρέπει να ψηφιστεί. 
Τώρα, τον υπόλοιπο προϋπολογισμό θα τον καταψηφίσω γιατί και εγώ και τα μέλη της παράταξης 
καταψηφίσαμε το τεχνικό πρόγραμμα και θεωρώ ότι συμπιέζουμε τώρα το χρόνο και πιστεύω – 
όπως είπα και στο τεχνικό πρόγραμμα – ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνεται προσπάθεια 
να εκτελεστούν συγκεκριμένα έργα από το 2016-2017, τρέχουν και χρηματοδοτήσεις από το 2018 
και μπαίνουν στον προϋπολογισμό του 2019. Όλα αυτά δεν πρόκειται να γίνουν και δεν αφορά τις 
εκλογές, αφορά την πρόβλεψη του χρόνου αυτού γιατί είναι ένας χρόνος μεταβατικός, ανεξάρτητα, 
είτε είναι είτε δεν είναι μεταβατικός, τα πρόσωπα αφήνουν τη μία δημοτική περίοδο και μπαίνουν 
σε μια άλλη. 
Για όλους αυτούς τους λόγους, καταψηφίζω τον προϋπολογισμό πλην των κωδικών της 
μισθοδοσίας και της καθαριότητας»  
 
Ο δημοτικός σύμβουλος κι επικεφαλής του συνδυασμού: ««ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ», 
κ. Αναστάσιος Τόκας, ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:  
 
«Θα ψηφίσω τον προϋπολογισμό πλην του ΚΑ 15 “Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Κοινωνικής Πολιτικής” και του ΚΑ 30 “Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων” γιατί δεν είχαμε ψηφίσει και το 
τεχνικό πρόγραμμα και δεν είχαμε ερωτηθεί τότε, ούτε είχαν βγει και έργα στις Κοινότητες» 
 
Η τοποθέτηση της ανεξάρτητής δημοτικής συμβούλου, κας Αγγελικής Λούμη – Γιαννικοπούλου,  επί 
του αντικειμένου του θέματος συνοψίζεται στο ότι συμφωνεί με τον κ. Γεωργόπουλο ως προς το 
χαρακτηρισμό του προϋπολογισμού ως μη ρεαλιστικού, δηλώνοντας παράλληλα ότι θα τον 
καταψηφίσει.  
 
Ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Σφυρής, ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής: 
«Για να εμφανισθεί κάτι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν προϋπολογίζουμε πρέπει να έχουμε 
εξασφαλίσει τα χρήματα. Αυτό σημαίνει προεργασία, να έχουμε μελέτες σε θέματα που έχουν ήδη 
γίνει. Δεν μπορεί, λοιπόν, να εμφανιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο κάτι εάν δεν υπάρχουν κάποια 
χρήματα, ούτε να μπει στο τεχνικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να εμφανίζεται θεωρητικά. Αυτά που 
μπορούμε, αυτά κάνουμε. 
Το αποτέλεσμα είναι ότι ήδη μέσω της “Βιώσιμης Πολης” έχουμε μια τεχνική υποστήριξη, την οποία 
δεν μπορούμε εμείς να έχουμε για πολλά θέματα που εμφανίζονται. 
Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι η λογική η δική σας “καταστρέφω ό,τι έχει κάνει ο άλλος” δεν ισχύει 
τουλάχιστον για τη δική μας Δημοτική Αρχή. Πιστεύουμε στη συνέχεια, όμως δεν πρόκειται εμείς να 
αδρανήσουμε. Σας το λέω ότι εμείς δεν είμαστε από αυτούς που αδρανούν. 
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Μιας και αναφερθήκατε και στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., θέλω να σας πω ότι είναι η πρώτη χρονιά που έδειξε η 
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. θετικό πρόσημο. Θα θυμόσαστε τι έχει γίνει εδώ μέσα. Εμείς κληρονομήσαμε καταρχάς 
ένα χρέος που είχε ο Δήμος Ερμιόνης, που το έφερε καπάκι σε μας, στο Δήμο. Άρα κληρονομήσαμε 
κάποια πράγματα. Απλώς σας το θυμίζω γιατί κάποια πράγματα μπορεί να τα έχετε ξεχάσει κιόλας» 
Ο Δήμαρχος, δεν παρέλειψε να τονίσει ότι από την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος προκύπτει 
κοινή ωφέλεια. Ως εκ τούτου, οιαδήποτε αρνητική ψήφος σημαίνει εναντίωση σε έργο. 
Πρόσθεσε ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να συνάδει με τις δυνατότητες του Δήμου υπό την 
έννοια όχι μόνο των οικονομικών του δυνατοτήτων, αλλά και των υπηρεσιών που διαθέτει. 
Κατέληξε προτρέποντας τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να υπερψηφίσουν τον προϋπολογισμό 
για την πρόοδο του Δήμου. 
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας  υπόψη: 

▪ Την πρόταση του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Σφυρή  

▪ Την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών 

του Δήμου Ερμιονίδας, κ. Γεώργιου Μίζη 

▪ Την υπ’ αρ. 127/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: 60ΝΗΩΡΡ-ΡΦΘ) 

▪ Το υπ’ αρ. πρωτ.: 1301/21.12.2018 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των 

Ο.ΤΑ. με θέμα: «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Ερμιονίδας» 

▪ Το Ν. 3852/2010 

▪ Το Ν. 3463/2006 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
1. Λαμβάνοντας υπόψη ό,τι αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης, εγκρίνει τον προϋπολογισμό 
του Δήμου Ερμιονίδας για το οικονομικό έτος 2019, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας και τη σχετική έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Η εισήγηση του 
προϋπολογισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

 
Ο προϋπολογισμός έχει ως εξής: 

  

Έσοδα  Έξοδα   

Τακτικά έσοδα 4.132.860,00 € Έξοδα χρήσης 5.162.153,00 € 

Έκτακτα έσοδα 1.116.980,00 € Επενδύσεις 2.354.853,20 € 

Έσοδα παρελθόντων 
οικονομικών ετών (ΠΟΕ) 
που βεβαιώνονται για 
πρώτη φορά 

172.000,00 € Πληρωμές Π.Ο.Ε. και 
λοιπές αποδόσεις και 
προβλέψεις 

1.506.750,00 € 

Εισπράξεις από δάνεια 
και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 

1.584.850,00 €   

Εισπράξεις υπέρ του 
δημοσίου και τρίτων και 
επιστροφές χρημάτων 

438.620,00 €   

Χρηματικό υπόλοιπο 1.600.000,00 € Αποθεματικό  21.554,00 € 

Σύνολο εσόδων 9.045.310,00 € Σύνολο εξόδων 9.045.310,00 € 
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2. Η παρούσα απόφαση να διαβιβασθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ερμιονίδας και στην 
αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου για 
έλεγχο νομιμότητας. 
 
Μειοψήφησαν οι:  
α. Γεωργόπουλος Ιωάννης, ο οποίος ψήφισε «κατά» με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της παρούσης. 
β. Λάμπρου Αναστάσιος, Αγρίμης Παναγιώτης και Κρητσωτάκης Ιωάννης οι οποίοι ψήφισαν «υπέρ» 
σ’ ό,τι αφορά στη μισθοδοσία και στον τομέα της καθαριότητας και «κατά» στον υπόλοιπο 
προϋπολογισμό. 
γ. Τόκας Αναστάσιος, ο οποίος ψήφισε «κατά» στον ΚΑ 15 “Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Κοινωνικής Πολιτικής” και στον ΚΑ 30 “Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων”, ενώ στα υπόλοιπα «υπέρ» 
δ. Αγγελική Λούμη – Γιαννικοπούλου, η οποία ψήφισε «κατά» με τις παρατηρήσεις που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης. 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2019 
 
Αφού συντάχθηκε κι αναγνώσθηκε αυτό το πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 
Ο Πρόεδρος: Δημαράκης Αριστείδης 
Ο Γραμματέας: Αγρίμης Παναγιώτης 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αντωνόπουλος Ιωάννης, Ντούβαλης Δημήτριος, Μπουρίκας Γεώργιος, 
Πάλλης Ιωάννης,  Ρούσσης Ιωάννης, Αποστόλου Παναγιώτης, Κρουμπούζος Γεώργιος, Λαδάς 
Απόστολος, Στρίγκου – Φωστίνη Άννα, Γεωργόπουλος Ιωάννης, Λάμπρου Αναστάσιος, Κρητσωτάκης 
Ιωάννης, Τόκας Αναστάσιος, Λούμη – Γιαννικοπούλου Αγγελική και Νόνης Βασίλειος. 

 
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου, κ. Ι. Κοντοβράκης και ο Πρόεδρος της Τοπικής 
Κοινότητας Ηλιοκάστρου, κ. Αν. Στάθης. 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 

ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
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