
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/ 2 Οκτωβρίου-2013      

     Στην Ελαφόνησο σήμερα την 2α    του μηνός  Οκτωβρίου  του έτους 2013  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα

11:00 το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων,

ύστερα από την με αριθμό    1495/28/9/2013  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

   ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                      ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  (Δικαιολογημένα)                         

  ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                         ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

  ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                        ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                    ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ                         

 ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ       

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

συνεδρίασης  και έδωσε το λόγο  στον Δήμαρχο   να εισηγηθεί το  2ο  θέμα

ΑΡΙΘ. Αριθ. Απόφ. 60 /2013   ΘΕΜΑ 2ο ΑΝΑΜ0ΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΚΑΙ 2012

Ο Δήμαρχος  εισηγούμενος το 2ο  θέμα είπε: 

Στον προϋπολογισμό του έτους  2013  και  συγκεκριμένα στον ΚΑ 00.6142.04  είχαμε εγγράψει

ποσόν 4000,00€ για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων 2012. Παρότι δεν  έχει ακόμη γίνει έλεγχος των

οικονομικών  καταστάσεων  του 2011 εκ παραδρομής δεν προβλέψαμε   την ανάλογη πίστωση για το έτος

αυτό. Θα  πρέπει λοιπόν να γίνει διόρθωση του τίτλου και συμπλήρωση του   ΚΑ 00.6142.04    για την

πραγματοποίηση  του  ελέγχου.  Σας  θέτω  υπόψη  την  εισήγηση  του   υπαλλήλου  η  οποία  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

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΡ4-Ρ0Β



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  αντιμετώπιση  εκτάκτων αναγκών 

που δεν προβλέφτηκαν κατά τη σύνταξη αυτού.

 Αυτή τη στιγμή το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού του Δήμου Ελαφονήσου ανέρχεται στο 

ποσόν των   18.552,72  € και υπάρχει δυνατότητα   να μεταφερθεί η απαιτούμενη πίστωση από το αποθεματικό

στον κωδικό εξόδου, 00.6142.04  προκειμένου να ενισχυθεί η ήδη  εγγεγραμμένη σε αυτόν πίστωση των 

4000,00€ κατά  ποσόν  3.380,00€ ώστε να ανέλθει συνολικά σε 7.380,00 € και να επαρκέσει   για έλεγχο 

οικονομικών καταστάσεων των ετών 2011 και  2012». 

  και  σας καλώ   να αποφασίσετε σχετικά.

  Το ΔΣ  αφού   έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του Δημάρχου    και έκανε διαλογική συζήτηση.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμού  και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Οικ. Έτους 2013 

ως εξής :

Από το αποθεματικό κεφάλαιο έτους 2013, μεταφέρει πίστωση 3.380,00€  για την συμπλήρωση του ΚΑ

00.6142.04, στον οποίο υπάρχει  ήδη  εγγεγραμμένη  πίστωση  4.000,00€ ούτως   ώστε η συνολική πίστω-

ση  να ανέλθει σε 7.380,00 €.

Συμπληρώνει τον τίτλο του κωδικού  από «έλεγχος οικονομικών καταστάσεων 2012», στο ορθό «έλεγχος

οικονομικών καταστάσεων  για τα έτη  2011 και  2012». 

 Η απόφαση έλαβε α.α. 60 /2013.

  Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης  συντάχθηκε το  πρακτικό 12/2-Οκτ.  2013 που 

αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε ως εξής:

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο Γραμματέας     ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,           ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

   ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

       ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

            ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ                    
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