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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :2/2022 

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί του  προσχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και του 
Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης (ΟΠΔ) - Στοχοθεσίας υλοποίησης  προϋπολογισμού 2022 
Δήμου Αρχανών Αστερουσίων 
 

Στα Πεζά την 3η Μαρτίου  2022,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 9.00 π.μ.  η Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης  Αρχανών Αστερουσίων  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση  δια περιφοράς - βάσει των 
διατάξεων  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1, της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19  και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020),   -  κατόπιν της με αρ. πρ. 2475/22-02-2022   
έγγραφης πρόσκλησης του  Προέδρου Πολιτάκη Ματθαίου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη  και 
στους συμμετέχοντες της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,  σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 
76 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 για συζήτηση και 
διατύπωση γνώμης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 
Πολιτάκης Ματθαίος διαπίστωσε τα παρακάτω:  

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         
1. Πολιτάκης Ματθαίος Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

Α) Σε σύνολο είκοσι πέντε (25)  εκπροσώπων  των φορέων της τοπικής κοινωνίας, ήταν :   
1. Μπουνάκης Νικόλαος,  εκπρόσωπος του ΑΑθθλληηττιικκοούύ  ΟΟμμίίλλοουυ    ΑΑρρχχααννώώνν  ««ΟΟ  ΓΓΙΙΟΟΥΥΧΧΤΤΑΑΣΣ»»   
2. Ανθουλάκη Αδαμαντία , εκπρόσωπος του Αθλητικού  Σωματείου    “ΓΡΥΠΑΣ 
3. Χαιρέτης Ανδρέας, εκπρόσωπος του  ΑΑθθλληηττιικκοούύ  ΟΟμμίίλλοουυ    Μεταξοχωρίου 
4. Πολυζωάκης Χριστόφορος, εκπρόσωπος του  Φιλαθλητικού  Σωματείου   «ΚΟΡΟΙΒΟΣ»  
5. Χαιρέτη Έρη, εκπρόσωπος της Εθελοντικής Ομάδας «Φίλιος ΖΕΥΣ»  
6. Χάουσνερ Κατερίνα, εκπρόσωπος του  Συλλόγου  Φίλων Κέντρου Υγείας Χάρακα   
7. Μηλαθιανακη Μαριλένα, εκπρόσωπος του Ιδρύματος «Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη»  
8. Παπαδάκης Κωσταντίνος, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πύργου   
9. Παπαδάκης Γεώργιος , εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καταλαγαρίου    
10. Αγγουρίδη Αμαλία,   εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγιών Παρασκιών    
11. Μπρίμη Μαρία,  εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Τεφελίου     
12. Σηφάκης Γεώργιος  , εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αστριτσίου     
13. Γκούφας  Κωνσταντίνος  , εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πατσιδών    
14. Μαρκομανωλακης Νικόλαος ,  εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού  Συλλόγου Βαθυπέτρου    
15. Ρουσάκης Μιλτιάδης,  εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου   Χάρακα  
16. Παπαδάκακης Γεώργιος ,   εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου   Κουνάβων   
17. Αδαμάκης Θεοδόσης,  εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Κουνάβων  
18. Μπέρκης Εμμανουήλ,  εκπρόσωπος Ένωσης  Αγροτικών Συνεταιρισμών Πεζών 

ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. Τζόρβας Παράσχος, εκπρόσωπος της  Ομάδας  Αστριτσίου «ΤΡΙΤΩΝΙΑ»    
2. Τζενάκης  Εμμανουήλ,   εκπρόσωπος Πολιτιστικού –Φυσιολατρικού  και Εκδρομικού Συλλόγου 

Αρχανών  «Η Χαραυγή»   
3. Ψυχογιός Κωσταντίνος , εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πεζών  
4. Κονταξάκης Γιάννης  , εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου   Χουδέτσιου  
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5. Τζώρτζογλου Παύλος , εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Αρχανών   

6. Δακανάλης Γιάννης,  εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Πύργου    
7. Γαβαλάς Σταύρος,  Εκπρόσωπος Ένωσης  Ηρακλείου  

 
Β) Σε σύνολο οχτώ (8) δημοτών - μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ήταν:   
                  Παρόντες :  

1. Καραντεμοίρης Γιάννης, δημότης Αρχανών Αστερουσίων  
2. Καλοχριστιανάκης Κώστας, δημότης Αρχανών Αστερουσίων  
3. Ρινακάκης Κώστας , δημότης Αρχανών Αστερουσίων  
4. Αυγουστάκη Ρούλα, δημότισσα  Αρχανών Αστερουσίων  
5. Γριβάκη Δέσποινα, δημότισσα  Αρχανών Αστερουσίων 

 
Απόντες : 

1. Καλογιαννάκης Μανώλης, δημότης Αρχανών Αστερουσίων 
2. Γιακουμάκη Γεωργία, δημότισσα Αρχανών Αστερουσίων 
3. Δρακάκης Νίκος , δημότης Αρχανών Αστερουσίων 

 
Γ)   Είχαν προσκληθεί νόμιμα και  συμμετείχαν :  

1) Ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, Κοκοσάλης  Εμμανουήλ  
2) Η Αντιδήμαρχος Γενειατάκη Χαρά  
3) Ο Αντιδήμαρχος Σεραφειμίδης Γεώργιος  
4) Ο Αντιδήμαρχος Κριτσωτάκης Γεώργιος    
5) Ο Αντιδήμαρχος Δακανάλης Μιχαήλ        
6) Ο Αντιδήμαρχος Σαμαριτάκης Εμμανουήλ  
7) Ο Αντιδήμαρχος Σωφρονάς Νικόλαος  
8) Ο Αντιδήμαρχος Αντωνακάκης Εμμανουήλ  
9) Ο Πρόεδρος του  Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας  (Ο.Κ.Α.Π.)   Δήμου Αρχανών 
Αστερουσίων, Τζαγκαράκης Ιωάννης  
1100))  Η  Πρόεδρος  Κοινωφελούς  Επιχείρησης Δήμου Αρχανών Αστερουσίων (Κ.Ε.Δ.Α.Α.) , Γιαννιδάκη 
Χρυσούλα   
11) Ο ΠΠρρόόεεδδρροοςς    ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  ΦΦοο..ΔΔ..ΣΣ..ΑΑ..  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  ΔΔήήμμωωνν  ΝΝ..  ΚΚααζζααννττζζάάκκηη  ––  ΑΑρρχχααννώώνν  ––  
ΤΤεεμμέέννοουυςς,,  ΑΑλλεεξξάάκκηηςς  ΙΙωωσσήήφφ 
12) Η Πρόεδρος  Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
Δήμου Αρχανών Αστερουσίων , Αντωνιδάκη Ελένη –Καλλιόπη  

 
Είχαν προσκληθεί νόμιμα και απουσίαζαν :   

  1) Οι Πρόεδροι  των   Συμβουλίων  Κοινοτήτων και Πρόεδροι  Κοινοτήτων Δήμου Αρχανών Αστερουσίων:   
1) Μπαρμπαδάκης Ανδρέας, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Βασιλείου 
2) Ζηδιανάκης Μιχαήλ , Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Αγίων Παρασκιών 
3) Χιλετζάκης Μύρων, Πρόεδρος  Συμβουλίου Κοινότητας  Άνω Αρχανών  
4) Γαρεφαλάκης Μιχαήλ , Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Αστριτσίου 
5) Παπαδάκης Ιωάννης, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Αχεντριά 
6) Κουλτζής Αβραάμ, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Δαμανίων 
7) Κωνσταντάκη – Δασκαλάκη Χριστοθέα, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Κάτω Αρχανών  
8) Παπαδακάκης Γρηγόριος , Πρόεδρος  Συμβουλίου Κοινότητας  Κουνάβων               
9) Καραντεμοίρης Ευάγγελος ,  Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Λιγόρτυνου 
10) Σκουλάς Γεώργιος, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας   Μελεσών  
11) Βασιλικογιαννάκης Ιωάννης, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μεσοχωρίου 
12) Μπέρκης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μεταξοχωρίου 
13) Τσακουντάκης Ζαχαρίας , Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας  Μυρτιάς 
14) Μπέρκης Εμμανουήλ,  Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Πεζών 
15) Λεντιδάκης Βασίλειος ,  Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Πύργου 
16) Καλλέργης Νικόλαος ,  Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Τεφελίου 
17) Σουλτάτος Αντώνιος, Πρόεδρος  Συμβουλίου Κοινότητας Χαρακίου 
18) Κουντάκης Νικήτας ,  Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Χάρακα  
19) Θαλασσινάκης Ιωάννης, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας  Χουδετσίου 
20) Σερέτης Γεώργιος , Πρόεδρος Κοινότητας Αλαγνίου  
21) Στεφανάκης Δημήτριος, Πρόεδρος Κοινότητας   Αστρακών 
22) Κακουδάκης Στυλιανός , Πρόεδρος Κοινότητας Εθιάς  
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23) Καστελλάκης Γεώργιος , Πρόεδρος Κοινότητας Καλλονής 
24) Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ,  Πρόεδρος Κοινότητας   Καλυβίων 
25) Κουκουράκης Μιχαήλ, Πρόεδρος Κοινότητας  Καταλαγαρίου  
26) Μιχελάκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος Κοινότητας   Παρανύμφων 
2277))  Κεφαλάκης Ιωάννης , Πρόεδρος Κοινότητας Πραιτωρίων   

  
2) ΟΟ  εεπικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»  Καρκαβάτσος Εμμανουήλ 
3)  Εκπρόσωποι  Τοπικών Οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων 
 

Στη συζήτηση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων  Φραγκομιχελάκη 
Θεονύμφη για την τήρηση των πρακτικών .          

 Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  Πολιτάκης Ματθαίος ύστερα από την 
διαπίστωση απαρτίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου  78 του Ν. 4555/2018  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης  
ΘΕΜA  2ο   ημερήσιας διάταξης : Γνωμοδότηση επί του  προσχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2022 και του Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης (ΟΠΔ) - Στοχοθεσίας υλοποίησης  
προϋπολογισμού 2022 Δήμου Αρχανών Αστερουσίων 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :2/2022 
 Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  Πολιτάκης Ματθαίος εισηγήθηκε το 1ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης αναφέροντας τα παρακάτω :  
 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου  76 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο  78 του Ν.4555/2018  : «2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό 
συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου… 
…στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 
77 του ν. 4172/2013 (Α' 167).»  

Το   Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών υπέβαλλε στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης το 
προσχέδιο  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 
στοχοθεσίας υλοποίησης του προϋπολογισμού 2022, σύμφωνα με το οποίο τίθενται μηνιαίοι και 
τριμηνιαίοι στόχοι υλοποίησης του προτεινόμενου προϋπολογισμού. 

Επεσήμανε ότι το  προσχέδιο  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, έχει καταρτιστεί 
σύμφωνα με τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α. οικ.  55040/21-07-2021  «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση 
του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ.7028/2004 (Β’ 253) απόφασης» 

Επίσης λήφθηκαν υπόψη α) Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρχανών 
Αστερουσίων µε τις οποίες υπεβλήθησαν φόροι, τέλη, δικαιώματα και εισφορές υπέρ του ∆ήµου, και 
είναι οι: 63/2011, 64/2011, 65/2011, 90/2011, 393/2011, 395/2011, 397/2011, 400/2011, 168/2012, 
332/2013, 343/2014 και 347/2015. β) Τα στοιχεία σχετικά µε τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού 
και τις αποδοχές του όπως φαίνονται στο συνηµµένο πίνακα (περιλαμβάνεται στις εκτιμήσεις και το 
προσωπικό που πρόκειται να προσληφθεί µε κάθε είδους σύμβαση εντός του 2022). Για τη δαπάνη 
μισθοδοσίας υπάρχει διαφοροποίηση (αύξηση των προβλέψεων) η οποία οφείλεται στην επιπρόσθετη 
επιβάρυνση των Δήμων σε ότι αφορά στην πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επίσης προστίθεται η πρόβλεψη δαπάνης για νέες προσλήψεις 
σύμφωνα με τον πολυετή προγραμματισμό νέων προσλήψεων, αποσπάσεων κλπ και στη μισθολογική 
ωρίμανση. γ) Τα βεβαιωθέντα έσοδα και τα ενταλθέντα έξοδα του έτους 2021 όπως προκύπτουν από 
προσωρινό απολογισμό του ταμείου την 31.12.2021, καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία του έτους 
2021. δ) Τις απλήρωτες οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών την 31.12.21 μέρος των οποίων δεν 
έχουν εγγραφεί σε ΚΑ 81 (σε ανάλυση ανά υπηρεσία) αλλά σε τρέχοντες ΚΑ δαπανών σύμφωνα με την 
487/2020/α.π. 87194/11.12.20 (ΑΔΑ: Ψ5Ε546ΜΤΛ6-ΒΑ0) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
τιμολογημένες δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών και συγκεκριμένα ως αναφέρονται αναλυτικά 
στην 2/2022 (ΑΔΑ: 6Ζ7ΚΩΨΜ-4Ω1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Δηλαδή το ποσό των 
οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που έχει διαβιβαστεί στον κόμβο διαλειτουργικότητας του 
Υπ.Εσ. την 31.12.2021 ισούται με το ποσό των δαπανών που αναφέρονται στην 2/2022 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής πλέον του αθροίσματος του ποσού των ΚΑ 81 σε ανάλυση ανά υπηρεσία) που 
εμπεριέχονται στο υποβαλλόμενο σχέδιο του προϋπολογισμού 2022 ε) Το χρηματικό υπόλοιπο όπως έχει 
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ήδη διαμορφωθεί την 31η12.2021 έπειτα από αναλυτικό σενάριο εκτιµήσεων όπως απεικονίζεται στο 
αναλυτικό σχέδιο. στ) Τις λοιπές κανονιστικές αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων του κράτους που 
προσδιορίζουν τα εγγεγραμμένα έσοδα. ζ) τα λοιπά στοιχεία του φακέλου των χρηματοδοτήσεων που 
κατατέθηκαν από τους υπαλλήλους του τμήματος έργων υποδομής και του τμήματος διοικητικών και 
οικονομικών υπηρεσιών, η) η πρόσθετη εγγραφή των αναμενόμενων πιστώσεων από Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους που θα αυξήσει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑ εσόδων 0611 «ΚΑΠ για την 
κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89)» σύμφωνα με το με α.π. 12034/23.12.22 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών κατά το ποσό των 168.969,72€ δεν περιλαμβάνεται στο υποβαλλόμενο σχέδιο 
(δηλαδή έχουν εγγραφεί πιστώσεις 2.561.550,24€ αντί 2.730.519,96€ που δίδεται η δυνατότητα) και η 
σχετική πρόσθετη εγγραφή θα πραγματοποιηθεί έπειτα από τροποποίηση προϋπολογισμού και θ) δυνάμει 
του Ν.4873/2021 αρ. 41(ΦΕΚ 248 .τ. Α’ δεν εγγράφονται πιστώσεις για την αποπληρωμή 
τοκοχρεωλυτικών δόσεων των δανείων που έχουν ληφθεί και εξυπηρετούνται από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων. Σηµειώνεται ότι σηµείο αναφοράς για τον προσδιορισµό των εσόδων των 
οµάδων Ι και ΙΙ που αναφέρει η Κ.Υ.Α. αριθµ. οικ. 55040/21.7.21: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση 
του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ.7028/2004 (Β’ 253) απόφασης» (ΦΕΚ 3291 Β’ -26.7.21) έχει ληφθεί η 31.12.2021 (Δεκέμβριος 
2021). 

Ο  προϋπολογισμός  οικονομικού έτους 2022 Δήμου Αρχανών Αστερουσίων βάσει της 
εισηγητικής έκθεσης του προσχεδίου παρουσιάζεται  συνοπτικά  ως εξής: 
 ΕΣΟΔΑ  
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  :                                                                                                       4.088.321,75 
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                       24.213.807,11  
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) 
    ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ                                                                1.233.800,00 
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.                                 10.912.953,15   
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ  
    ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                                                                         1.912.573,58  
5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ :                                                                                         4.670.875,62  
    ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  :                                                                                                 47.032.331,21    

 
             ΔΑΠΑΝΕΣ 
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                           11.707.450,63  
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                 27.320.317,02 
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                            7.804.317,66 
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                                                 200.245,90 
   ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ :                                                                                                 47.032.331,21 

Έπειτα παρουσίασε αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα του προσχεδίου του προϋπολογισμού 
αιτιολογώντας με σαφήνεια το ποσό κάθε εγγραφής  . 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης  καλείται να γνωμοδοτήσει  επί του προσχεδίου του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Αρχανών Αστερουσίων    

Επισημάνθηκε ότι η εισήγηση  του παρόντος θέματος έχει   αποσταλεί  με e-mail σε όλα τα μέλη 
και τους συμμετέχοντες της Επιτροπής .  

Έπειτα τέθηκαν είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) είτε μέσω τηλεφώνου, 
τοποθετήσεις,  ερωτήµατα και παρατηρήσεις από τα μέλη και από τους συμμετέχοντες της Δημοτικής 
Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με τα έργα και τις  παρεμβάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν στην 
περιοχή  και δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις.  
                      ΗΗ  εκπρόσωπος του  Συλλόγου  Φίλων Κέντρου Υγείας Χάρακα  Χάουσνερ Κατερίνα  υπέβαλλε 
την τοποθέτησή της     μμεε  ee--mmaaiill  ,,  ηη  οοπποοίίαα  έέχχεειι  ααννααλλυυττιικκάά    ωωςς  εεξξήήςς  ::      
  «Χάρακας2/3/2022 
Για τρίτη χρονιά τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης έλαβαν την πρόσκληση να συμμετάσχουν 
στην τακτική Συνεδριάση για την γνωμοδότηση του Τεχνικού Προγράμματος του οικονομικού έτους 2022 
και του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων Λόγω COVID19 για μια ακόμη 
χρονιά η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης θα γίνει δια περιφοράς. 
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Δυστυχώς, κάτω από αυτές τις δυσχερείς συνθήκες , ο στόχος της Διαβούλευσης ακυρώνεται . Η ανάγνωση 
των 84 σελίδων του Τεχνικού Προγράμματος και προσχεδίου προϋπολογισμού, είναι δυσνόητη , πιστεύω 
για την πλειοψηφία των μελών ,ελλείψει εξειδικευμένων γνώσεων και χωρίς την δια ζώσης επεξήγηση των 
υπευθύνων του Δήμου, η σαφής κατανόηση της καθίσταται αδύνατη. 
Προσωπικά οφείλω να ομολογήσω ,μου αφήνει πολλά κενά και γεννά ερωτήματα και απορίες, που 
δυστυχώς δεν μπορούν να απαντηθούν άμεσα Παραθέτω μερικά παραδείγματα : 
-Κάποια  έργα χρηματοδοτημένα εμφανίζονται ταυτόχρονα στα έσοδα και έξοδα . Τι  σημαίνει αυτό ? 
-Πολλά έργα , επίσης χρηματοδοτημένα, επί 3 χρόνια -πιθανόν και περισσότερα- καταγράφονται στο 
Τεχνικό Πρόγραμμα και οικονομικό προϋπολογισμό, όπως π.χ. στη σελίδα 5 των εσόδων με αριθμό 
1321.035 Κρήτη Πράσινη Ανάπτυξη για την οριοθέτηση ρέματος στο Χάρακα(ΣΑΕΠ 
402ΚΑ201ΟΕΠ40200009) 25.000 ευρώ. 
Ερώτημα: Γιατί  έργα με εγκεκριμένη χρηματοδότηση μεταφέρονται επί σειρά ετών από προϋπολογισμό σε 
προϋπολογισμό χωρίς να υλοποιούνται ? Υπάρχει  κάποιο επιβεβλημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους 
και αν ναι τηρείται? 
-Για το  κλειστό Γυμναστήριο της δ.ε.Αστερουσίων προϋπολογισμού 500.000ευρώ. Βρίσκεται στην Α φάση 
του προγραμματισμού του  
Ερώτημα: Τι σημαίνει Α φάση ? Πόσες  φάσεις υπάρχουν? Και ποιο το χρονοδιάγραμμα των φάσεων έως 
την πρακτική εφαρμογή τους? 
-Στη σελίδα 8 αρ.1322 146 ΠΔΕ Φιλόδημος για εξοπλισμό παιδικών χαρών 217 000,00 ευρώ 
Για το  Χάρακα τι ποσό αναλογεί που ως γνωστό δεν έχει καν παιδική χαρά? 
- Ένα μεγάλο  και σημαντικό έργο(βιολογικό) τείνει προς την ολοκλήρωση του. Αφήνει  όμως σε όλο το 
οδικό δίκτυο του χωριού( Χάρακας) τις αναπόφευκτες πληγές του. Λάκκους , παγίδες για αυτοκίνητα και 
πεζούς, μπαλώματα που ξυλώνουν στην πρώτη έντονη βροχόπτωση . Η εικόνα  τους είναι οικτρή Στο 
Τεχνικό Πρόγραμμα και οικονομικό προϋπολογισμό δεν υπάρχει καμία αναφορά για την αποκατάσταση του 
οδικού δικτύου Ο Χάρακας, ένα κεφαλοχώρι ,αποτελεί ίσως το μοναδικό χωριό στο Δήμο , που κανένας 
δρόμος του δεν είναι επιστρωμένος με πλάκες. 
Είναι  δίκαιο και θα πρέπει να γίνει σεβαστό από την Δημοτική Αρχή το αίτημα των κατοίκων του ,αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση του έργου να επιστρωθούν οι δρόμοι του , με πλάκες κατάλληλες ,αντιολισθητικές και 
οικολογικές ( για την απορρόφηση των βρόχινων υδάτων) και να μην μετατρέπονται σε αδιάβατους 
χειμάρρους τον χειμώνα και πύρινο έδαφος το καλοκαίρι. 
-Οι κάτοικοι  του Χάρακα αναμένουν αγωνιωδώς την κατεδάφιση των ερειπίων στην καρδιά του χωριού, 
την ταχεία ολοκλήρωση της μελέτης ανάπλασης της πλατείας και ασφαλώς την μην χρονοβόρα υλοποίηση 
της. 
Αποτελεί το πλέον ζωτικό αίτημα όλων των κατοίκων , φόρος τιμής και σεβασμού στο πολιτισμό και 
ιστορικότητα του Χάρακα. 
-Ο δρόμος που οδηγεί από  Χάρακα προς Δωράκι (ένα χιλιόμετρο ?) παραμένει άβατος ,οι κάτοικοι του 
είναι αποκομμένοι από την  κοινότητα στη οποία ανήκουν . Άμεση  αναγκαιότητα η ασφαλτόστρωση του 
δρόμου . 
-Τέλος θεωρώ θεμιτό δικαίωμα του κάθε πολίτη να γνωρίζει την δημοτική περιουσία της κοινότητας του, 
τον τρόπο χρήσης της , και τα έσοδα που προκύπτουν από αυτή. 
Ελπίζω  στην ανταπόκριση των ερωτημάτων που σας έθεσα. 
Κατερίνα  Χάουσνερ» 

 
Τα υπόλοιπα παρόντα μέλη  της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  δήλωσαν ότι συμφωνούν 

με την εισήγηση. 
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ύστερα από την καταγραφή όλων των απαντήσεων των 

μελών και των συμμετεχόντων ,  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις τοποθετήσεις –παρατηρήσεις 
των μελών και των συμμετεχόντων, το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και του 
Ο.Π.Δ. –Στοχοθεσίας υλοποίησης  προϋπολογισμού 2022 και τις διατάξεις   του άρθρου 76 του Ν. 
3852/2010  όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4555/2018   

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Γνωμοδοτεί θετικά  για το προσχέδιο  του  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και του 
Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης (ΟΠΔ) - Στοχοθεσίας υλοποίησης  προϋπολογισμού 2022 Δήμου 
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Αρχανών Αστερουσίων,  όπως ακριβώς υποβλήθηκε από την  αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αρχανών 
Αστερουσίων  στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης  .  

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2022  

 
 Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται 

το πρακτικό όπως παρακάτω :  (Ακολουθούν υπογραφές)     
                          Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα μέλη 
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης           

    Πολιτάκης Ματθαίος  
 
                 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

Αρχανών Αστερουσίων  
 

Πολιτάκης Ματθαίος  
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