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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/21-5-2013

Από το πρακτικό 7/21-5-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 21 του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους 2013  ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00΄ το

Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από

την  με  αριθμό   585/17-5-2013  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 ΓΕΩΡΓΙΟΣ                               ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ  (Δικαιολογημένα απούσα) 

  ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  (Δικαιολογημένα απών)

 ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ             ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

 ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                             ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                 

 ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  
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Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης  και

έδωσε το λόγο  στον Δήμαρχο   να εισηγηθεί το 8 ο θέμα

Θέμα  8ο ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ¨ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» .  Αριθ. Απόφ.  38/2013

Ο Δήμαρχος   εισηγούμενος το   θέμα είπε:

Με την περίπτωση β της παρ 3 του  άρθρου 18 του ν. 4002/2011     καταργείται η απαλλαγή της

υπαγωγής σε ΦΠΑ  στην παροχή νερού μη εμφιαλωμένου και στην αποχέτευση που πραγματο-

ποιούνται  απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή συνδέσμους αυ-

τών, χωρίς τη μεσολάβηση δημοτικών επιχειρήσεων, με την απαλοιφή της σχετικής πρότασης

οπότε πλέον οι Δήμοι  υποχρεούνται να εισπράττουν και παράλληλα να αποδίδουν ΦΠΑ  επί της

κατανάλωσης και των παροχών ύδρευσης.

Για τον σκοπό αυτό και δεδομένου ότι στον δήμο μας δεν υπηρετεί λογιστής θα πρέπει να

αναθέσουμε σε ιδιώτη λογιστή την  εργασία «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ για το έτος 2013».

Εκτιμάται ότι η εργασία  αυτή  για το έτος 2013  θα κοστίσει 1.900,00 € πλέον ΦΠΑ, για

αυτό θα πρέπει να αναμορφώσουμε  τον Προϋπολογισμό μας  προκειμένου  να εγγράψουμε  την

απαιτούμενη πίστωση.  

 Σας καλώ  λοιπόν να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό του έτους 2012  σύμφωνα με

την εισήγηση του υπαλλήλου που έχει ως εξής:

«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 οικονομικού

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

ση  εκτάκτων αναγκών που δεν προβλέφτηκαν κατά τη σύνταξη αυτού.

Εφόσον κριθεί από το Δ.Σ απαραίτητη η εκτέλεση της εργασίας  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗ-

ΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013  είναι δυνατή εξασφάλιση πίστωσης

ως εξής: Στο αποθεματικό κεφάλαιο υπάρχει ποσόν 20.689,72€ το οποίο είναι εγγεγραμμένο για
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την συμπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων και προτείνω  να αναμορφώσουμε τον Προϋπολογισμό

μεταφέροντας από αυτόν (τον ΚΑ  9111),  ποσόν 2.337 €, στον Κ.Α. 00/6117.08»

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανάγκη ανταπόκρισης του Δήμου σχετικά με το καθε-

στώς ΦΠΑ, την εισήγηση του Δημάρχου και του υπαλλήλου, και  έκανε διαλογική  συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την εκτέλεση της εργασίας ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  για το έτος 2013 σύμφωνα  με την παρακάτω περιγραφή:

Ενημέρωση βιβλίου εσόδων- εξόδων 

Σύνταξη και υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ χρήσης 2013

Έλεγχος και υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης πελατών- προμηθευτών 2013

Ενημέρωση οικονομικών αποτελεσμάτων  χρήσης 2013 πλέον ΦΠΑ

 

Για  τον σκοπό αυτό  αναμορφώνει τον προϋπολογισμό έτους 2013, μεταφέροντας πίστω-

ση 2.337,00 € από τον ΚΑ 9111 εξ αυτής που είναι εγγεγραμμένη  ως αποθεματικό κεφάλαιο και 

την εγγράφει στο σκέλος  των εξόδων και συγκεκριμένα στον ΚΑ.  00/6117.08 με τίτλο ΛΟΓΙ-

ΣΤΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2013.

 Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 38/2013 και αποτελεί  ακριβές απόσπασμα από το 

πρακτικό  7/21-5-2013 που αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

   Ο Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας                       Τα Μέλη 

Γεώργιος Σ. Αρώνης               ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ   ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ -  ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

        ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 - ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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