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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2012
    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 17η     του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2012, ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00΄     το 
Δημοτικό Συμβούλιο  συνήλθε  σε δημόσια   συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων,  ύστερα από τη με  αριθμό 
1529/12-10-2012 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  ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ  τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (λόγω ασθενείας)
 ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗ Λ                                  ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                   ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ  
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                        
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

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

Αριθ. Απόφ.  61/2012 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΚΑ 8224.02)

Επειδή δεν είχε προβλεφτεί  σωστά το ποσόν των κρατήσεων των εργαζομένων και αιρετών για το επίδομα 
αλληλεγγύης, καθώς επίσης και λόγω του ότι θεσπίστηκε  νέα κράτηση 0,1%  υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων θα  χρειαστεί  με απόφαση του ΔΣ να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός  ως 
εξής (σύμφωνα με την εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου):

Στο σκέλος των εσόδων και στον ΚΑ 4124.01  πρέπει να  εγγραφεί  επιπλέον πίστωση 2.000,00 €  (διότι οι 
κρατήσεις που αποδίδονται από τους εργαζομένους είναι περισσότερες από αυτές που είχαν 

προϋπολογιστεί στην αρχή του έτους)   και  μέσω αποθεματικού   να μεταφερθεί  στο σκέλος των εξόδων 
και  συγκεκριμένα  στον ΚΑ 8224.02  με τίτλο ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ (επιδ. Αλληλεγγύης κ.λ.π.) προκειμένου να 

αποδοθεί το αντίστοιχο ποσόν στο Υπουργείο Οικονομικών. Σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε διαλογική συζήτηση μετά το πέρας της οποίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναμορφώνει  τον Προϋπολογισμό του έτους 2012 ως εξής:
Στο σκέλος των εσόδων και στον ΚΑ 4124.01  εγγράφει  επιπλέον πίστωση 2.000,00 €  -όσες  παραπάνω 
προβλέπονται να είναι οι κρατήσεις που αποδίδονται από τους εργαζομένους-   και  μέσω αποθεματικού 
τη μεταφέρει στο σκέλος των εξόδων και  συγκεκριμένα  στον ΚΑ 8224.02  με τίτλο ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ (επιδ. 
Αλληλεγγύης κ.λ.π.) προκειμένου να αποδοθεί το αντίστοιχο ποσόν στο Υπουργείο  Οικονομικών.
Η απόφαση έλαβε α.α.  61/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το  πρακτικό  13]  17-10-2012 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, ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,   ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
                                                                                           ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

ΑΔΑ: Β4ΣΩΩΡ4-ΨΒ3


