
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   3/ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

     Από το πρακτικό 3/ 6-3-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 6η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2012 ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 

11:00΄  το  Δημοτικό Συμβούλιο Ελαφονήσου συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση στην 

αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό  297/2-3-12  πρόσκληση του Προέδρου του 

Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Αρώνη  Γεωργίου,  που  δημοσιεύτηκε  στον  ειδικό  χώρο 

ανακοινώσεων  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  με  αποδεικτικό  στο  Δήμαρχο,  στους  Δημ. 

Συμβούλους,  σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν.  3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006),  για 

συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

     Στη  συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ.  Παναγιώτης  Ψαρομμάτης και  από τους 

Δημοτικούς Συμβούλους ήταν: 

               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                  ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                     

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                            ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                             ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                              

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                        

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο σύμβουλος  Αρώνης Μιχαήλ απουσιάζει  στο εξωτερικό (με την 1]12 ΑΔΣ του  χορηγήθηκε 

άδεια)

    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το 
1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Αριθ.Απόφ.  10 /2012       ΘEMA       ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  2012                                 (ΔΙΟΡΘΩΣΗ)

         Ο Δήμαρχος  εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Με την 9/2012  απόφασή μας, εγκρίναμε τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2012
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Για την έγκρισή του ελήφθη υπόψην η εισήγηση της οικονομικής επιτροπής αλλά  ύστερα από 

διαλογική  συζήτηση  του  συμβουλίου  μας,   ομόφωνα  αποφασίστηκαν  ορισμένες 

διαφοροποιήσεις που εκ παραδρομής δεν εμφανίστηκαν αναλυτικά   στην  9/2012 απόφασή 

μας και οι οποίες είχαν ως εξής:

Εισήγηση  Οικονομικής Επιτροπής

Κ.Α Αιτιολογία ποσον

00.6723 Κράτηση 0,5%  υπέρ λογ/σμού άρθρου 68 ν.δ.3033/54 1500

00.6724 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραιων και ακρίδων 300

00.6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 0

00.6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους 4000

ΣΥΝΟΛΟ 5800

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση ομόφωνα διαμόρφωσε  τις ανωτέρω πιστώσεις ως εξής:

Κ.Α αιτιολογια Διαμορφω- 

θέν ποσον

00.6723 Κράτηση 0,5%  υπέρ λογ/σμού άρθρου 68 ν.δ.3033/54 να μειωθεί  κατά 1.000 € 

(αφού ούτως ή άλλως η εν λόγω πίστωση επι σειρά ετών όπως διαπιστώνεται 

απολογιστικά δεν εκταμιεύεται από τον προϋπολογισμό, αλλά κατατίθεται 

άμεσα  σε ειδικό λογαριασμό  στην Τράπεζα Ελλάδος, κατά την  κατανομή της 

τακτικής επιχορήγησης) και να περιέλθει στον κατωτέρω Κ.Α.

500

00.6724 “Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραιων και ακρίδων” (να αυξηθεί σε 

σχέση με την εισήγηση της Ο.Ε. Και να ονομαστεί “Εισφορά για την 

καταπολέμηση  ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ αρουραιων και ακρίδων” για να μπει 

προληπτικά κάποιο ποσόν για την καταπολέμηση των κουνουπιών που 

απασχολούν την περιοχή μας)

1300

00.6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες (κρίνεται σκόπιμο εν 

όψη της οικονομικής κατάστασης να υπάρχει κάποιο ποσόν για το σκοπό αυτό) 

ως εκ τούτου μειώνεται η επιχορήγηση στον Πολιτιστικό Σύλλογο κατά   1.000 

ευρώ ως κατωτέρω:

1000

00.6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους 3000

ΣΥΝΟΛΟ 5800
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Επίσης εκ παραδρομής τα έσοδα  του Κ.Α. 1311 (ΣΑΤΑ)  ποσού 12.000 € ειχαν 

εγγραφεί στον ΚΑ1211.03 ως έσοδο για συμβασιούχες καθαρίστριες σχολείων και με την  ίδια 

απόφασή μας  διορθώθηκε στον σωστό κωδικό δηλαδή στο 1311.

Οι ανωτέρω μεταβολές  δεν άλλαξαν το συνολο των εσόδων  και των εξόδων και δεν 

επηρεάστηκε ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού.

Ωστόσο   εκ  των  υστέρων  διαπιστώθηκε   ότι  το  Αποθεματικό  Κεφάλαιο  του 

προϋπολογισμού,  είχε εσφαλμένα υπολογιστεί και υπερέβαινε το 5% των τακτικών εσόδων 

του, καθώς επίσης κάποιες υποχρεωτικές εισφορές δεν ήταν στο ύψος που  έπρεπε.

Σας καλώ λοιπόν να προβούμε στις  αναμορφώσεις  σύμφωνα με την εισήγηση του υπαλλήλου 

για  να συμμορφωθούμε απόλυτα με τις σχετικές εγκυκλίους  και υποδείξεις και να εγκριθεί ο 

προϋπολογισμός μας.

Ειδικότερα η αρμόδια υπάλληλος  εισηγείται ως εξής  την αναμόρφωση:

“ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012

Το  αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού  2012 όπως διαπιστώθηκε 

υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων. Οι πιστώσεις  των ΚΑ

1. 00.6056.01  ετήσια εισφορά ΤΑΔΚΥ 2%  και

2. 00.6723 Κράτηση 0,5% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 του ν.δ. 3033/54 δεν 

έχουν υπολογιστεί όπως θα έπρεπε,  δηλαδή 3% και 0,5% αντίστοιχα επί των τακτικών 

εσόδων του προϋπολογισμού  του έτους  2010  (572.379,46)

Οπότε πρέπει:

α) Να ενισχυθεί η   πίστωση των 11.450,00€ του ΚΑ 00.60566.01 Ετήσια εισφορά 

ΤΑΔΚΥ  από το  αποθεματικό με  το ποσόν των 5.730,00  ώστε να ανέλθει στο  ύψος 

των 17.180,00 €

β)Να συμπληρωθεί  η εγγεγραμμένη πίστωση των 500,00 € του ΚΑ 00.6723 

Κράτηση  0,5% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 3033/54  από το αποθεματικό με το 

ποσόν των 2.370,00 προκειμένου να ανέλθει στο σωστό ύψος, ήτοι(τακτικά έσοδα 

2010=572.379,46  Χ 0,5% =2.870,00)

 Οι απαιτούμενες συμπληρώσεις των Κωδικών θα  γίνουν από το αποθεματικό 

κεφάλαιο ΚΑ 9111, το οποίο  έχει  εγγεγραμμένη πίστωση 27.343,41 €  που αν 

αφαιρεθεί συνολική πίστωση  8.100,00€ θα απομείνει  ποσόν  19.243,41 το οποίο δεν 

υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων”.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έκανε διαλογική συζήτηση   Επιβεβαιώνει και 

εγκρίνει   τις  διαφοροποιήσεις  που αποφασίστηκαν με  την  9/12  ΑΔΣ ως  προς  την 

εισήγηση της  οικονομικής  επιτροπής  (Α.Ο.Ε. 6/2012) όπως ανωτέρω εκτέθηκαν και

Αποφασίζει ομόφωνα

Αναμορφώνει  τον προϋπολογισμό  σύμφωνα με την εισήγηση,  ως εξής:

ΚΑ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ

9111
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

27.343,41 -8.100,00 19.243,41

 00.6056.01
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ 

11.450,00 .+5.730,00 17.180,00

00.6723
ΚΡΑΤΗΣΗ  0,5% ΥΠΕΡ 
ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68/3033/54 

500,00 .+2.370,00 2.870,00

Συνοψίζοντας ανακεφαλαιώνει  τον προϋπολογισμό ο οποίος παρουσιάζει:

                                                    ΕΣΟΔΑ ΣΕ ΕΥΡΩ  
TAKTIKA 539.100,ΟΟ

ΕΚΤΑΚΤΑ    199.550,00  

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ  ΚΑΙ Π.Ο.Ε      4  .700,00  

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ     174.500,00  

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 538.600,00 €

ΣΥΝΟΛ  Ο  1.456,450,00
                                

                                                              ΕΞΟΔΑ ΣΕ ΕΥΡΩ  
Προϋπολογισθέντ  α  1.  437.206,59  

Αποθεματικό 19243,41

Σύνολο 1.456,450,ΟΟ

Η απόφαση έλαβε α.α. 10 /2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το  πρακτικό  3/ 6 
ΜΑΡΤΙΟΥ  2012   του Δ.Σ.που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε  και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεώργιος Σ. Αρώνης                          Μαρία Σ.Αρώνη                                       ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

           ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΜΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΑΡΩΝΗΜΑΡΙΑ Γ.

 ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ακριβές αντίγραφο                                                                          

                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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