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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2013 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Από το Πρακτικό 6/2013  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
    Στην Ελαφόνησο σήμερα την  26Η  του μηνός  ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους  2013,  ημέρα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα  11:00΄     το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση

στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό  515/22-4-2013 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                                            ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                               ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ                        ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ             

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                        

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

 ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο σύμβουλος  Αρώνης Μιχαήλ απουσιάζει  στο εξωτερικό (με την  19]13 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 6ο  θέμα

της ημερήσιας διάταξης.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Αριθ. Απόφ. 28/2013

Ο Δήμαρχος   εισηγούμενος το 6ο  θέμα είπε:

Σύμφωνα  με  την  αριθ.  Πρωτ  8956/518/21-3-2013  απόφαση  του  Γενικού

Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πελ/σου,  Δυτ.Ελλάδας  και  Ιονίου  με  την  οποία

επικυρώνεται  ο  προϋπολογισμός  2013,  υποδεικνύονται  στην  πρώτη  αναμόρφωση  μεταξύ

άλλων οι αναμορφώσεις:

ΑΔΑ: ΒΕΝΦΩΡ4-Ζ5Ω



• Η μεταφορά του ΚΑ εσόδου  0619.01 “ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς για λειτουργικές  δαπάνες Ν

3756/2006  στον  ορθό ΚΑ εσόδων σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 0611 και

• Η μεταφορά του ποσού των  ΚΑ εξόδων  00.6739.01 “Εισφορά  στο Ελληνικό Δίκτυο μικρών

νησιών   και  του  ΚΑ  00.6739.02  “Εισφορά  στο  Κέντρο  πρόληψης  εξαρτησιογόνων

ουσιών” στον  ορθό ΚΑ εξόδων  σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 6737.

Σύμφωνα με την εισήγηση της υπαλλήλου θα πρέπει :

1)Προκειμένου να γίνει η εγγραφή σε αναπτυγμένη μορφή του  ΚΑ εσόδων 0611 , και επειδή ο υπάρχων

ΚΑ   0611  του  προϋπολογισμού  2013   είναι  καταληκτικός,   θα  πρέπει   να  μεταφερθούν  μέσω

αποθεματικού 

α) η υπάρχουσα πίστωση  240.600,00€ του ΚΑ0611 με τίτλο” ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών “,

στον ΚΑ 0611.01 με τίτλο “ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών” 

και εν συνεχεία

β) η πίστωση 31.876,87 του ΚΑ 0619.01 με τίτλο ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς για λειτουργικές δαπάνες

ν.3756/2009 στον ορθό  ΚΑ εσόδων 0611.02, με  τον ίδιο τίτλο  

και

  2)Να μεταφερθεί μέσω αποθεματικού  :

α) Η πίστωση 1.500,00€ του  ΚΑ  00.6739.01 με τίτλο Εισφορά στο Ελληνικό δίκτυο μικρών νησιών στον

ορθό ΚΑ 00/6737.01 του προϋπολογισμού  με τίτλο Εισφορά στο Ελληνικό δίκτυο μικρών νησιών

και 

β)  Η  πίστωση  1.470,00€   του  ΚΑ   00/6739.02  του  προϋπολογισμού  με  τίτλο  Εισφορά  στο  Κέντρο

πρόληψης των εξαρτησιογόνων ουσιών στον ΚΑ 00.6737.02 Δεδομένου μάλιστα ότι  το εν λόγω Κέντρο

έχει  μετονομαστεί σε «Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής  υγείας Νομού

Λακωνίας» προτείνω να διορθώσουμε και τον τίτλο του αντίστοιχου κωδικού

Επίσης είχε γίνει η υπόδειξη: 

να  διαγραφεί  ο  ΚΑ  00.6711.02  με  τίτλο  «Απόδοση  στη  σχολική  επιτροπή   για  μικροεπισκευές

Διδακτηρίου»  γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχο έσοδο στον ΚΑ 0614, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει,

γιατί   το  ποσόν  αυτό  υπήρχε  στο  Χρηματικό   Υπόλοιπο   2012,  προοριζόταν  αποκλειστικά  για

επισκευές  σχολείου  (βεβαιωτικά  5/12-1-2012,168/13-12-2012  και  186/31-12-2012)  και  επειδή  δεν

πρόλαβε να αποδοθεί  το 2012  έχουμε χρέος να το αποδώσουμε το τρέχον έτος  και

να εγγραφεί ποσόν 1.120 €  εξ αυτού που υπάρχει στον 00.6711.01 για απόδοση στη σχολική επιτροπή,

στον ΚΑ 811 γιατί ήταν περσινό έσοδο   που δεν πρόλαβε να αποδοθεί γιατί ελήφθη  τέλος του έτους.

Αφού όμως δεν ενταλματοποιήθηκε,    δεν είναι δυνατόν  να αποτελέσει  οφειλή ( ΚΑ 811) ούτε

μπορεί να το δεχτεί το οικονομικό πρόγραμμα ως οφειλή, εφόσον δεν υπήρχε αντίστοιχο ένταλμα το

2012.

ΑΔΑ: ΒΕΝΦΩΡ4-Ζ5Ω



Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου ,  και έλαβε υπόψη του το άρθρο 8

του από 17-5/16-6-59 Β.Δ/τος, την εισήγηση της υπαλλήλου, την αριθ. Πρωτ 8956/518/21-3-2013

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου,

τις τηλεφωνικές διευκρινήσεις που προηγήθηκαν και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό   2013  μεταφέροντας μέσω αποθεματικού 

• Από τον ΚΑ 0611 με τίτλο” ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών “ ποσόν 240.600,00€ στον ΚΑ

0611.01 με τίτλο” ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών “

• Από τον ΚΑ  0619.01 με τίτλο ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς για λειτουργικές δαπάνες ν.3756/2009  

ποσόν 31876,87 στον  ΚΑ εσόδων 0611.02 με τίτλο ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς για λειτουργικές 

δαπάνες ν.3756/2009

• Από τον ΚΑ  00.6739.01 με τίτλο Εισφορά στο Ελληνικό δίκτυο μικρών νησιών  ποσόν 1500,00€ 

στον ΚΑ 00/6737.01 με τίτλο Εισφορά στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών  

• Από τον ΚΑ  00/6739.02 με τίτλο Εισφορά στο Κέντρο πρόληψης των εξαρτησιογόνων ουσιών

ποσόν 1470,00€ στον ΚΑ 00.6737.02  με τίτλο Εισφορά στο Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και

προαγωγής της ψυχοκοινωνικής  Υγείας Νομού Λακωνίας «ΔΙΑΥΛΟΣ».

Κατά τα άλλα  ο προϋπολογισμός  παραμένει ως έχει.

Η απόφαση έλαβε α.α. 28/2013 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το  πρακτικό  6/26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 

του Δ.Σ. που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε  και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Σ. Αρώνης                       ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,  ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ     

                                  ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΜΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ,  ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤ.   

   ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

                            ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,    

Ακριβές αντίγραφο                                                                          

ΑΔΑ: ΒΕΝΦΩΡ4-Ζ5Ω


