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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2012
Από το πρακτικό 10/2012συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 14   του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 2012, ημέρα  ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00΄ 
το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με 
αριθμό  1112/10-8-2012 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 ΓΕΩΡΓΙΟΣ         
 ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗ Λ                                                                              
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ                        ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                       ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                        
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 
ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της    συ-
νεδρίασης  και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο να εισηγηθεί το 2ο  θέμα:

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ   49/2012 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ- ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΔ.   ΥΠΑΛ-

ΛΗΛΩΝ

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το  θέμα είπε:

«Σύμφωνα με το άρθρο 161 του ΔΚΚ πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό για την 

εκτέλεση έργου, επιτρέπεται σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία να εκτελεστεί αυτό το έργο, να 

διατεθεί μόνο για την εκτέλεση άλλου έργου. Επίσης κατά το τελευταίο τρίμηνο  του οικονομικού 

έτους επιτρέπεται η μεταφορά μέχρι  50% από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί για έργα και που 

δεν έχουν εκτελεστεί και δεν μπορούν πια να εκτελεστούν στο διάστημα που απομένει, για την 

πληρωμή υποχρεωτικών δαπανών

Επίσης το αποθεματικό κεφάλαιο   σύμφωνα με την  παρ.4 του άρθρου 8 του από 17-5/15-6-

1959 Β.Δ/τος,  είναι πίστωση   που έχει σαν σκοπό να αναπληρώνει κατά τη διάρκεια του οικονο-

μικού έτους την ανεπάρκεια πιστώσεων  πού έχουν γραφεί στον προϋπολογισμό ή για την  αντι-

μετώπιση  εκτάκτων αναγκών που δεν προβλέφτηκαν κατά τη σύνταξη αυτού ».

1]Λόγω  της  προκήρυξης  των  εκλογών  της    6ης Μαΐου  2012   και  των  σχετικών  υπουργικών 

αποφάσεων περί καταβολής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους των δήμων, έχει προκύψει η ανάγκη 

για την αναμόρφωση των κωδικών του προϋπολογισμού ώστε να προβλεφθούν οι σχετικές πιστώσεις και 

να πληρωθούν οι εργαζόμενοι.
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Σύμφωνα με το 26695/23-7-2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους   στον Δήμο μας 

κατανέμεται ποσόν 388,35 €.

Για την εγγραφή  του ποσού και την εξόφληση των εργαζομένων  σύμφωνα με την εισήγηση της 

οικονομικής υπηρεσίας προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

 Αποδοχή   και  εγγραφή  πίστωσης  (388,35€)  στο  σκέλος  των  εσόδων  του  δημοτικού 

προϋπολογισμού   στον Κ.Α 1211.02   με τίτλο «Έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για 

την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης».  

 Στη συνέχεια  μέσω αποθεματικού η πίστωση πρέπει να μεταφερθεί στο σκέλος των εξόδων και να 

κατανεμηθεί  ως εξής:

- Εγγραφή πίστωσης ποσού 97,08 € στον υφιστάμενο  Κ.Α. 10/6012 «Αποζημίωση υπερωριακής 

εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»

- Εγγραφή πίστωσης ποσού 97,08 € στον υφιστάμενο  Κ.Α. 20/6012 «Αποζημίωση υπερωριακής 

εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»

- Εγγραφή πίστωσης ποσού 97,08   € στον υφιστάμενο  Κ.Α. 10/6022 «Αποζημίωση υπερωριακής 

εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»

- Εγγραφή πίστωσης ποσού 97,08  € στον υφιστάμενο  Κ.Α. 15/6022 «Αποζημίωση υπερωριακής 

εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.

2] Επίσης   κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού ενεγράφη  πίστωση 20.000 € στον ΚΑ 00.6031 

για  αποδοχές  υπαλλήλων ειδικών θέσεων χωρίς  να έχει  εγγραφεί  αντίστοιχη  πίστωση για  εργοδοτικές 

εισφορές στον  ΚΑ 00/6053 όπως έπρεπε.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του ειδικού συνεργάτη του Δήμου, θα πρέπει να  γίνει 

αναμόρφωση  του προϋπολογισμού και  να μεταφερθεί  μέσω αποθεματικού μέρος της πίστωσης  των 

20.000,  συγκεκριμένα 5.000€,  από τον ΚΑ 00.6031 στον ΚΑ 00/6053 για την καταβολή των εργοδοτικών 

εισφορών  του εργαζόμενου αυτού.

Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του  την αναγκαιότητα των δύο προτεινόμενων αναμορφώσεων, τις 

διατάξεις  περί προϋπολογισμού και αναμορφώσεων και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

*******Αποδέχεται   και  εγγράφει  πίστωση   388,35  € στο  σκέλος  των  εσόδων  του  δημοτικού 

προϋπολογισμού   στον Κ.Α 1211.02   με τίτλο «Έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για 

την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης».  

 Στη συνέχεια  μέσω αποθεματικού η πίστωση μεταφέρεται στο σκέλος των εξόδων και κατανέμεται 

ως εξής:

- Εγγράφεται πίστωση  ποσού 97,08 € στον  Κ.Α. 10/6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»

- Εγγράφεται πίστωση  ποσού 97,08 € στον  Κ.Α. 20/6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»
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- Εγγράφεται πίστωση ποσού 97,08   € στον   Κ.Α. 10/6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»

- Εγγράφεται πίστωση ποσού 97,08  € στον  Κ.Α. 15/6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.

******  Μεταφέρει   μέσω  αποθεματικού  5.000€,   από  τον  ΚΑ 00.6031  στον  ΚΑ 00/6053  για  την 

καταβολή των εργοδοτικών  εισφορών  του ειδικού συνεργάτη.

Η απόφαση έλαβε α.α. 49/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το  πρακτικό  10/14 -8-2012     του 
Δ.Σ. που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε  και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Η Γραμματέας     ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Σ. Αρώνης                ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤ.                  ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

                                               ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,,ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ Γ.,

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. , ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ,  ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ      

  

Ακριβές αντίγραφο      
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