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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Απόσπασμα 

  από το πρακτικό 1 συνεδρίασης της  

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  

Δήμου Ιωαννιτών 

 

 

Αριθμός Απόφασης 1 

 

Θέμα: «Συζήτηση επί του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος και του     
Προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών,  έτους 2020.» 

Στα Ιωάννινα, σήμερα Πέμπτη 05 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 η Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης του Δήμου Ιωαννιτών συνήλθε σε τακτική συνεδρία, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων ύστερα από την με αρ. οικ. 
75433/6608/21-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που 
δημοσιεύθηκε και στάλθηκε στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 όπως 
αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018, 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος κ. Δημ. Παπαγεωργίου διαπίστωσε 
απαρτία αφού από τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, παρόντες  ήταν: 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ΤΗ Βάγγης Παύλος 

2. ΑΔΕΔΥ Αθανασίου Δημήτριος 

3. Δικηγορικός Σύλλογος Νάκα Μαρία 

4. Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑΜΕΑ Κ.Β.Ι.Ν. Σκανδάλη Μαρία 

5. Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κοκορδάτος Απόστολος 

6. Κέντρο Πρόληψης «ΣΧΕΔΙΑ» 

7. Φορέας Διαχείρισης Λίμνης 

8. Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων 

9. Σύλλογος Εκπ/κών Α/θμιας  Ν. Ιωαννίνων 

10. Ένωση Ξενοδόχων 

11. ΓΕΩΤΕΕ 

12. Ισραηλιτική Κοινότητα 

13. Σύλλογος Πολυτέκνων 

14. ΠΕΔΜΕΔΕ 

Τζιμογιάννης Στέφανος 

Φίλιος Φίλιππος 

π. Σέπερης Ηλίας  

Λώλης Δημήτριος 

Ντόκος Βασίλειος 

Παπαγεωργίου Μιχαήλ 

Μάτσα Σιμχά -Αλλέγρα  

Ντακούλας Σπυρίδων 

Ντούλιας Παναγιώτης 
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Και οι Δημότες : 

1. Δόση Βικτωρία 

2. Πάνου Γεωργία 

3. Παππά Χαρούλα 

4. Οικονόμου Βίκη  

5. Τολίδης Κωνσταντίνος 

6. Χριστοφορίδης Ευριπίδης 

7. Νέσσης Ευάγγελος 

8. Σιόντη Ελένη 

9. Χατζηγιάννης Νίκος 

10. Μαργαριτίδου Ελένη 

 
Επίσης στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος και μέλη του Δικτύου Νέων Ηπείρου, ως παρατηρητές. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

1. Οδοντιατρικός Σύλλογος 

2. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 

3. Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

4. Ιατρικός Σύλλογος 

5. ΟΕΒΕ 

6. Εμπορικός Σύλλογος 

7. Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδευσης Ηπείρου 

8. Φαρμακευτικός Σύλλογος 

9. Οικονομικό Επιμελητήριο  

10. Επιμελητήριο Ιωαννίνων 

11. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

12. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Ιωαννίνων 

13. Ε.Λ.Μ.Ε.  Ν. Ιωαννίνων 

14. Ένωση Γονέων Μαθητών Δήμου Ιωαννιτών 

15. Σύλλογος εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ελευθερία Κοντού. 

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Ιωαννίνων κ.κ. Γεώργιος Αρλέτος και Φώτιος 
Βάββας.  
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Ο Πρόεδρος κ. Παπαγεωργίου έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Αρλέτο, ο οποίος 
εισηγούμενος το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2020, είπε 
τα εξής : 

«Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους, απαιτείται η κατάρτιση 
τεχνικού προγράμματος για το έτος αυτό. Ο ετήσιος προϋπολογισμός εκάστου έτους, καθώς 
και το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα, πρέπει να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις και τις 
παραδοχές του αντίστοιχου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, καθώς και με το Τετραετές 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ειδικά για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και 
του τεχνικού προγράμματος του πρώτου έτους κάθε δημοτικής περιόδου, δεν απαιτείται να 
έχει προηγηθεί η κατάρτιση και έγκριση Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και 
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. Για το πρώτο έτος κάθε δημοτικής περιόδου, ο αντίστοιχος 
ετήσιος προϋπολογισμός και το αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα λογίζονται ως προσχέδιο του 
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, μέχρι την κατάρτιση και έγκριση αυτού. Το Ετήσιο 
Πρόγραμμα Δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου οριστικοποιείται με την 
κατάρτιση και έγκριση του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Το Τεχνικό πρόγραμμα 2020 αποτυπώνει δύο βασικές πολιτικές μας επιλογές: 1. Η πρώτη 
είναι η ισόρροπη κατανομή πόρων, έργα δηλαδή σε όλη την έκταση του Δήμου που θα 
απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων. 

2. Η δεύτερη είναι η επιτάχυνση των παρεμβάσεων που είναι ενταμένα στο ΕΣΠΑ.  

Το πρόγραμμα του Δήμου μας για τη νέα χρονιά περιέχει έργα και υπηρεσίες που 
προέκυψαν ως συνεχιζόμενα από τον προϋπολογισμό του 2019, καθώς και νέα έργα που 
κρίνουμε απαραίτητα. Συντάχθηκε αφού προηγήθηκαν συναντήσεις με όλα τα συμβούλια 
των κοινοτήτων ανά Δημοτική Ενότητα, καταγράφηκαν προτάσεις και προτεραιότητες και 
έγινε διεξοδική συζήτηση στην Επιτροπή Διαβούλευσης. 

Παρά το γεγονός ότι η τακτική χρηματοδότηση τα τελευταία χρόνια έχει σταθεροποιηθεί , 
δεν παύει να είναι ανεπαρκής ώστε να καλύψει το σύνολο των δραστηριοτήτων που 
καλείται η τοπική αυτοδιοίκηση να υποστηρίζει εκ του νόμου αλλά και εκ της φύσεως της. 

Ένας βασικός στόχος της πολιτικής μας ήταν να καταφέρουμε να προχωρήσουμε όλα τα 
μεγάλα ζητήματα που χρονίζουν καθώς και την βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη με 
την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρονται από την κεντρική 
διοίκηση μέσω του ΕΣΠΑ, του ΠΔΕ και του Πράσινου Ταμείου καθώς και με ίδιους πόρους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις των συμβουλίων και μετά την συζήτηση με τους 
Προέδρους των κοινοτήτων και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους συμφωνήσαμε ότι θα 
ομαδοποιήσουμε τα έργα σε κατηγορίες: 

> Αναπλάσεων. 

> Αναβάθμιση υποδομών. 

Βελτίωση της καθημερινότητας με στοχευμένες παρεμβάσεις, ιεραρχώντας τα προβλήματα 
και με ολοκληρωμένα έργα να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Συνοπτικά η ανάλυση του Τεχνικού Προγράμματος για το 2020 μπορεί να κωδικοποιηθεί ως 
κάτωθι: 

I. Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφαλούς κυκλοφορίας. 

II. Αναπλάσεις οδών και πλατειών. Οι αναπλάσεις αυτές διαμορφώνουν ένα ενιαίο πλέγμα 
ανάπλασης και αναζωογόνησης στο κέντρο της πόλης και των κοινοτήτων. 

III. Διανοίξεις οδών. 

IV. Συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση Σχολείων. 
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V. Συμμετοχικές διαδικασίες. Υλοποιείται η διαδικασία του Συμμετοχικού προϋπολογισμού 
των προηγούμενων ετών και είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση των κατατεθειμένων προτάσεων. 

VI. Μελέτες. 

VII. Αθλητικές υποδομές. Η βελτίωση των υποδομών των αθλητικών εγκαταστάσεων και 
χώρων είναι προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, αποδεικνύοντας την έμπρακτη στήριξη 
στον αθλητισμό Με τα έργα αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών στόχος μας είναι η 
αδειοδότηση - πιστοποίηση όλων των αθλητικών χώρων. 

Μέσα από κάθε έργο που περιλαμβάνεται στο τεχνικό πρόγραμμα, εκπληρώνεται η 
προσδοκία των πολιτών για στοιχειώδεις υποδομές σε κάθε γειτονιά της πόλης σε κάθε 
Κοινότητα του Δήμου. 

Περιοχές παραμελημένες, όπως το Κάτω Νεοχωρόπουλο, η Νέα Ζωή, η Βρυσούλα, τα 
Καρδαμίτσια κ.λ.π., αποτελούν προτεραιότητα της πολιτικής μας στόχευσης για βελτίωση 
της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής, μέσω μιας σειράς έργων που θα υλοποιηθούν 
το επόμενο διάστημα. 

Με τα νέα έργα που θα εκτελεστούν στις Δημοτικές Ενότητες της Ανατολής, της Παμβώτιδας, 
του Μπιζανίου, του Περάματος και της Νήσου, αλλά και των Κοινοτήτων του 
Νεοχωρόπουλου, του Σταυρακίου και των Μαρμάρων αναβαθμίζουμε τις υποδομές και την 
καθημερινότητα του πολίτη. 

 Η σύνταξη του τεχνικού προγράμματος έργων για το έτος 2020 έγινε λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις αποφάσεις των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου Ιωαννιτών 

2. Τις συναντήσεις και τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα με τους Προέδρους των Κοινοτήτων και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους ανά 
Δημοτική Ενότητα 

3. Την ανάγκη εκτέλεσης ολοκληρωμένων έργων, μετά από ιεράρχηση των αναγκών και 
αιτημάτων των Κοινοτήτων ανά Δημοτική Ενότητα. 

Με βάση τα παραπάνω,  το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Ιωαννιτών για το έτος 2020 
θα χωρίζεται σε τρεις ενότητες: 

1. Στις δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη (δημοπρατημένα έργα) 

2. Στα έργα που βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης και 

3. Στα νέα έργα που θα δημοπρατηθούν εντός του έτους 2020 και θα ξεκινήσει η υλοποίησή 
τους.» 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής, κατά την οποία διατυπώθηκαν 
απόψεις και προτάσεις, οι οποίες όπως διαβεβαίωσε ο Αντιδήμαρχος κ. Αρλέτος, θα 
ληφθούν σοβαρά υπόψη. 

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτιος Βάββας, ο οποίος παρουσιάζοντας το 
προσχέδιο του Προϋπολογισμού, είπε τα εξής: 

 «Στον προϋπολογισμό  έχουν εγγραφεί όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του Δήμου που 
αφορούν το συγκεκριμένο οικονομικό έτος, υποβάλλεται ισοσκελισμένος στο ύψος των 
130.944.000,00€, σύμφωνα με την ΚΥΑ 55905/29-07-2019 (ΦΕΚ 3054/29-07-2018 τεύχος Β’) 
Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 
2020 – Τροποποίηση της αριθμ.7028/2004 (Β’253) απόφασης, τις διατάξεις του άρθρου 77 
του  Ν. 4172/13 όπως τροποποιήθηκε με  το άρθρο 189 του Ν.4555/2018,  και του άρθρου 
64 του Ν 4270/2014.  
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Για την κατάρτιση του σχεδίου του Π/Υ έτους 2020 από την οικονομική επιτροπή, στην 
παρούσα φάση απαιτείται κατ’ ελάχιστον η ύπαρξη τεχνικού προγράμματος, το περιεχόμενο 
του οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησής του και ψηφίζεται 
εντός της προθεσμίας ψήφισης του Π/Υ (ΚΥΑ 55905/29-07-2019). Ο Π/Υ και η μηνιαία 
στοχοθεσία του (πίνακες ΟΠΔ) είναι δυνατόν να αποτελούν αντικείμενο μίας ή και 
διακριτών αποφάσεων του συμβουλίου, σε κάθε περίπτωση πάντως τα «κοινά» στοιχεία 
τους πρέπει να ταυτίζονται (ΥΠ.ΕΣ.εγκ.22/οικ.46703/20.11.2013) (ΥΠ.ΕΣ.εγκ.53/ 
οικ.45226/20.11.2014). 

Στο άρθρ. 4 της ΚΥΑ στο Τμήμα Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων που αφορά τις 
επιχορηγήσεις θα πρέπει: 

 Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους (Κ.Α. Εσόδου 0611) να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της  
πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του   έτους 2019 που αποδόθηκε στο Δήμο  επί 
δώδεκα,  και  φτάνει στο ύψος των 12.764.012,40 €. 

 Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών των σχολείων (Κ.Α. Εσόδου 4311), υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που 
προκύπτει ως το γινόμενο της δεύτερης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο 
το  έτος 2019, επί τέσσερα και φτάνει στο ύψος των 1.641.280,00 €. 

 Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε 
μισθώματα ακινήτων (Κ.Α. Εσόδου 0612), υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που 
αποδόθηκε στο Δήμο για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2019 επί τρία, 
και  φτάνει στο ύψος των 122.646,00€. 

 Στον υπό κατάρτιση Π/Υ, το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α Εσόδων «1311 
ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων» (πρώην Σ.Α.Τ.Α) πρέπει να είναι ίσο με το 
ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2019 
που αποδόθηκε στο Δήμο, επί τέσσερα και  φτάνει στο ύψος των 1.761.870,00 €. 

 Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και 
συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (Κ.Α. Εσόδου 1312), υπολογίζονται στο ύψος των 
ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2019 και φτάνει στο ύψος των 346.650,00 €. 

 Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη 
πυροπροστασία, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 
2019, άρα φτάνει στο ύψος των 68.500 €. 

 Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την 
σίτιση μαθητών μουσικών σχολείων, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που 
αποδόθηκαν  στο δήμο  για την σχολική χρονιά 2017-2018, και φτάνει στο ύψος των 
118.153,40 €. 

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους 2020, έπειτα από τις 
σχετικές αποφάσεις κατανομής των πιστώσεων αυτών, θα πρέπει να εγγραφούν στον 
προϋπολογισμό με αναμόρφωση. 

Όσον αφορά το τμήμα του Π/Υ εσόδων και εξόδων που σχετίζεται με τα  ίδια έσοδα, τα 
ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2020  υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα 
αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα 
με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2018 σε συνδυασμό με την απόδοση των 
εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2019 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το 
μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2019 (Αύγουστο) από την Οικονομική Επιτροπή. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας το ανώτατο ποσό που μπορεί να 
εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα στα ίδια έσοδα της ομάδας Β.1, όπως τη χαρακτηρίζει το 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000019011_S0000104114
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000022385_S0000104380
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000022385_S0000104380
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Υπουργείο στην ΚΥΑ, είναι το ποσό των 19.935.248,75€ καθώς και της ομάδας Β.2, στα 
εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων ετών το ποσό των 982.964,06€ (σύμφωνα με την 
εκτέλεση του Π/Υ έτους 2018). Τελικά, στον προτεινόμενο προϋπολογισμό έτους 2020 
έχουν εγγραφεί ίδια έσοδα της ομάδας Β.1 ποσού 21.208.598,82€ στα οποία 
περιλαμβάνεται και το σύνολο των εσόδων (ύψους 2.488.949,82€) των ιδρυμάτων  χωρίς 
νομική προσωπικότητα (κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης) ύστερα από το υπ’ αριθμ. 
28363/20-09-2016 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης. Αντίστοιχη 
εγγραφή γίνεται και στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου. 

Στην ομάδα Β.2 στα εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων ετών εγγράφεται το ποσό  
των 974.000,00 €. 

Συνημμένα σας υποβάλουμε πίνακα, όπου φαίνεται η εκτέλεση των προϋπολογισμών 
έτους 2018 και της χρονικής περιόδου από Ιανουάριο έως Αύγουστο  ετών  2018 και  2019. 
Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 2019, η ανωτέρω διαφορά είναι θετική τότε το ποσό της 
θετικής διαφοράς θα εγγραφεί στον Π/Υ 2020 με ανάλογη αναμόρφωσή του.  
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K.A. Β.1 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ  Ι 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ   

31-12-2018 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ         

31-08-2018 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ              
31-08-2019 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ  

31-12-2019 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 

2020 

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 813.783,45 437.564,53 444.419,88 754.167,44 876.800,00 

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 405.755,48 204.343,33 197.920,71 350.042,94 300.000,00 

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
9.143.537,49 4.749.130,96 4.953.055,01 8.896.476,00 8.896.476,00 

04 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2.816.618,50 1.705.591,42 1.612.127,32 2.457.074,00 2.823.000,00 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.674.562,80 880.080,22 889.329,49 1.604.736,34 1.609.150,00 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 308.520,65 31.223,65 29.323,80 35.782,55 301.910,00 

11 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

61.784,16 45.458,69 27.670,26 0,00 15.000,00 

14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 2.488.949,82 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 482.836,30 275.703,82 235.360,38 379.788,00 418.000,00 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 171.533,98 97.087,49 46.684,85 53.287,24 410.000,00 

21 
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - 
TAKTIKΑ 

3.986.084,64 3.860.413,22 2.858.239,58 3.111.454,05 2.966.313,00 

22 
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - 
ΕΚΤΑΚΤΑ 

70.231,30 60.384,51 61.747,51 78.518,19 103.000,00 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι. 
19.935.248,75 12.346.981,84 11.355.878,79 

  
17.721.326,75 

        21.208.598,82      

K.A. Β.2 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ  ΙΙ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ          
31-12-2018 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ         
31-08-2018 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ              
31-08-2019 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ  

31-12-2019 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 

2020 

32 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 
ΚΑΤA ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 

614.190,29 354.845,69 723.619,46 

 

1.338.924,97 

 

      974.000,00 
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Συγκεκριμένα τα έσοδα αναλύονται σε : 

ΤΑΚΤΙΚΑ          27.812.147,80 € 

ΕΚΤΑΚΤΑ                       23.342.054,24 € 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ             3.069.313,00 € 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ                                 48.119.971,10 € 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ             9.517.848,86 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ *        19.082.665,00 € 

(*όπου συμπεριλαμβάνεται με κάθε επιφύλαξη και το ποσό του ελλείμματος ύψους 
1.373.051,13 €) 

Όσον αφορά τις δαπάνες αναλύονται ως εξής :  

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού       14.815.552,61€  

Αμοιβές αιρετών και τρίτων             4.800.336,46€ 

Παροχές τρίτων          3.597.809,16€ 

Φόροι τέλη             859.200,00€ 

Λοιπά γενικά έξοδα            744.651,30€ 

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως           2.040.050,00€ 

Πληρωμές μεταβιβάσεις τρίτων      10.918.851,44€ 

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        2.128.976,61€ 

Λοιπά έξοδα              773.034,20€ 

Επενδύσεις          32.248.807,70€  

Πληρωμές ΠΟΕ           2.658.307,79€              

Αποδόσεις            6.129.600,50€ 

Αποθεματικό,                1.057.000,00€  

Προβλέψεις μη είσπραξης        48.171.822,23€ 

 όπου έχει εγγραφεί με κάθε επιφύλαξη και το ποσό του ελλείμματος ύψους 
1.373.051,13 €». 

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των παρόντων μελών της Επιτροπής κατά την 
οποία συζητήθηκαν οι παρατηρήσεις και οι  προτάσεις των παρόντων μελών, όπως:  

Ανάδειξη του παραλίμνιου μετώπου, ολοκλήρωση του συνόλου των μελετών και έργων. 

Παρεμβάσεις γιο το περιβάλλον και το λιμναίο υποσύστημα 

Follow Green και δράσης ευαισθητοποίησης στην προστασία του Περιβάλλοντος 

Μετεγκατάσταση του Εργοταξίου, αποκομιδή απορριμμάτων 

Οικοδομικές άδειες σχολείων, κτιριακές ανάγκες σχολικών κτιρίων και ενεργειακή 
αναβάθμισή τους 

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και αντικατάσταση δικτύου οδοφωτισμού με LED σε όλη 
την έκταση του Δήμου. 

Κυκλοφοριακό, περιφερειακά parking και mini bus. 
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Σωστός σχεδιασμός έργων και εξασφάλιση χρηματοδότησής τους 

Δημιουργία περιβαλλοντικών κέντρων 

Ανάδειξη των οχυρών Μπιζανίου ως μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς 

Αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων ΚΕΠΑΒΙ και Δόμπολης 

Αξιοποίηση του Στρατοπέδου Βελισσαρίου 

Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου 

Δράσεις προβολής και ανάδειξης του Κάστρου και του Νησιού 

Διοργάνωση Συνεδρίων Θρησκευτικού Τουρισμού 

Φωταγώγηση κτιρίων, μονών, τεμένους, εβραϊκής συναγωγής και Μονών Νήσου 

Ψηφιακές ξεναγήσεις 

Εφαρμογές Smart Cities 

Στρατιωτικές Φυλακές Αγ. Ελευθερίου 

Συμμετοχικός Προϋπολογισμός 

Αναπλάσεις και έργα ανάδειξης κοινόχρηστων χώρων 

Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την εξασφάλιση προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ 

Συμπαραστάτης Δήμου 

Ολοκλήρωση μεγάλων έργων (ΒΑΑ, ΣΒΑΚ) 

Υλοποίηση προγράμματος προμηθειών Δήμου – Συμβάσεις πλαίσιο 

Επέκταση νεκροταφείου Αγ. Νικολάου – Νεκροταφείο Κατσικά 

Διαχείριση αδέσποτων ζώων 

Δράσεις ενημέρωσης για Κάπνισμα – Αλκοόλ 

Αστικό ΚΤΕΛ – Επιδότηση εισιτηρίου φοιτητών 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Δημ. Παπαγεωργίου  ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής 
για το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Ιωαννιτών 2020, η οποία και δόθηκε από το σύνολο των παρόντων. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. 

 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού διαβάστηκε υπογράφηκε 
όπως ακολουθεί. 

 

Ο  Πρόεδρος       Τα μέλη  

            Ως η συνημμένη  

κατάσταση παρόντων 

1.  

Δημήτριος Παπαγεωργίου 
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ΦΟΡΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ΤΗ Βάγγης Παύλος 

2. ΑΔΕΔΥ Αθανασίου Δημήτριος 

3. Δικηγορικός Σύλλογος Νάκα Μαρία 

4. Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑΜΕΑ Κ.Β.Ι.Ν. Σκανδάλη Μαρία 

5. Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κοκορδάτος Απόστολος 

6. Κέντρο Πρόληψης «ΣΧΕΔΙΑ» 

7. Φορέας Διαχείρισης Λίμνης 

8. Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων 

9. Σύλλογος Εκπ/κών Α/θμιας  Ν. Ιωαννίνων 

10. Ένωση Ξενοδόχων 

11. ΓΕΩΤΕΕ 

12. Ισραηλιτική Κοινότητα 

13. Σύλλογος Πολυτέκνων 

14. ΠΕΔΜΕΔΕ 

ΔΗΜΟΤΕΣ 

15. Δόση Βικτωρία 

16. Πάνου Γεωργία 

17. Παππά Χαρούλα 

18. Οικονόμου Βίκη  

19. Τολίδης Κωνσταντίνος 

20. Χριστοφορίδης Ευριπίδης 

21. Νέσσης Ευάγγελος 

22. Σιόντη Ελένη 

23. Χατζηγιάννης Νίκος 

24. Μαργαριτίδου Ελένη 

 

Τζιμογιάννης Στέφανος 

Φίλιος Φίλιππος 

π. Σέπερης Ηλίας  

Λώλης Δημήτριος 

Ντόκος Βασίλειος 

Παπαγεωργίου Μιχαήλ 

Μάτσα Σιμχά -Αλλέγρα  

Ντακούλας Σπυρίδων 

Ντούλιας Παναγιώτης 

 

 

 

 

 

 


