
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/14 Φεβρουαρίου 2014

     Από το πρακτικό 7/14-2-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 14η του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους 2014  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα

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

από την με αριθμό  349/7-2-2014 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                                                

 ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                            ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ     

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                      ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤ 

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                  ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.                                

         ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                       ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                    

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας,   κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης και έδωσε

το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

ΑΡΙΘ. Αριθ. Απόφ. 19/2014  

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2014

 Ο Δήμαρχος  εισηγούμενος το  1ο θέμα έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:

«1.  Διαρκούντος  του  οικονομικού  έτους  απαγορεύεται  μεταφορά  πιστώσεως  από  κεφαλαίου  εις

κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον. 

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών

το  άρθρον  161  του  δημοτικού  και  κοινοτικού  κώδικος,  επιτρέπεται  η  μεταφορά  πιστώσεως  ως

εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης

εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και

επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ. 
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3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι'

ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ.

3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων

των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα

δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης. 

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω

προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό

τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία,

ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ». 

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως

των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων

των  πιστώσεων,  η  μεταφορά  τούτων  ενεργείται  μέσω  του  εν  τη  παραγράφω  4  του  παρόντος

προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

Σύμφωνα  με  την  παρ  5  του  άρθρου  23  του  Ν.  3536/07, στον  Γενικό  Γραμματέα  της  Περιφέρειας

υποβάλλονται  για  έλεγχο  νομιμότητας  οι  αποφάσεις  των  δημοτικών  ή  κοινοτικών  συμβουλίων  που

αφορούν  αναμορφώσεις  των  προϋπολογισμών  των  Ο.Τ.Α.,  συνοδευόμενες  από  τις  εισηγήσεις  των

αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων

και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε

δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της

παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη

κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το

άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. 

Σύμφωνα  με  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  η  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  αποτελεί  κατ’  ουσίαν

τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του

προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην

κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της

παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο

διαφορετικό  από τα εν  γένει  ισχύοντα- και  δη την προθεσμία εντός  της  οποίας  η εποπτεύουσα αρχή

ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. 

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται

και  η  τήρηση  του  ίδιου  τύπου  και  διαδικασίας,  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία,  για  τον

προϋπολογισμό. 

Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη

γνώμη  τους  μόνο  κατά  το  στάδιο  κατάρτισης  του  προϋπολογισμού  και  δεν  απαιτείται  εκ  νέου

γνωμοδότησή  τους  για  όποιες  αναμορφώσεις  του  ακολουθήσουν.  (παρ  5  άρθρο  77  Ν.  4172/2013).

Υπενθυμίζεται  ότι  η  εκτελεστική  επιτροπή,  στο  πλαίσιο  των  αρμοδιοτήτων  της  που  αφορούν  την

προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή.
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Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις

των  υπηρεσιών  του  δήμου,  καθώς  και  της  επιτροπής  διαβούλευσης,  εφόσον  αυτή  υπάρχει.  Εάν  το

προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται

από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).

Συνεπώς,  σύμφωνα  με  το  έγγραφο  του  ΥΠ.ΕΣ.  28376/18.07.2012,  εκτός  των  ρητά  εξαιρουμένων

διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το

ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του

ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού. 

Ο προϋπολογισμός του έτους 2014 ως γνωστόν ψηφίστηκε προ της λήξης του οικονομικού έτους, ως εκ

τούτου χρήζει κάποιες αναμορφώσεις προκειμένου: 

 α] να εναρμονιστεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της αποκεντρωμένης διοίκησης όπως διατυπώνονται στην

με  αριθμό4404/29-1-2014   απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  που  αφορά  την  έγκριση  του

προϋπολογισμού του Δήμου Ελαφονήσου

β] να εγγραφούν ως οφειλές, οι υποχρεώσεις του Δήμου που – λόγω εκτάκτων αναγκών- δεν πρόλαβαν να

εξοφληθούν  ως το τέλος του 2013, 

είτε γιατί καθυστέρησαν να εκδοθούν τα παραστατικά, είτε γιατί οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις έφτασαν

τέλος Δεκεμβρίου

   γ] για την διόρθωση εγγραφών  ανάλογα με την τεχνική περιγραφή (π.χ. γήπεδο καλαθοσφαίρισης) την

αποδοχή  μη προβλέψιμων εσόδων   έτους  2014 (π.χ.  κάλυψη δαπανών θέρμανσης)   καθώς και  την

εγγραφή πιστώσεων  σε  κωδικούς  που έχουν  οριστεί  με αποφάσεις    του έτους   2014 (π.χ.  Ψηφιακή

Σύγκληση ΑΔΣ 8/14)

Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών, με εισήγησή της,
προτείνει  τις  ακόλουθες  μεταφορές  πιστώσεων,  οι  οποίες  υιοθετήθηκαν  με  την  αριθ  10/2014
Απόφαση της οικονομικής επιτροπής:   
 

α] Για να εναρμονιστεί ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τις υποδείξεις της αποκεντρωμένης διοίκησης όπως

διατυπώνονται στην με αριθμό4404/29-1-2014  απόφαση του Γενικού Γραμματέα  πρέπει να γίνει  εγγραφή

των κατωτέρων ΚΑ στους ορθούς ως εξής:

1)0619.01 «ΚΑΠ  για λοιπούς σκοπούς  για λειτουργικές  δαπάνες ν. 3756/2006» του σκέλους  των 

εσόδων σε ανεπτυγμένη µορφή του Κ.Α. 0611 (βλ. ΚΥΑ οικ.30842/31-07-2013 σε ορθή επανάληψη 

Μέρος Ι-Κωδικός 061 <Έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για την κάλυψη

λειτουργικών δαπανών>)

2)1322.01 «Χρηματοδοτήσεις από Υπουργείο Ανάπτυξης και Ναυτιλίας ΜΟ∆ Α.Ε.» του σκέλους των 

εσόδων εγγράφονται εφεξής σε διακριτό κωδικό αριθµό (1328) της υποκατηγορίας 132 «ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ» διότι είναι έσοδο από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού 
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Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), (βλ. ΚΥΑ οικ.30842/31-07-2013 σε ορθή επανάληψη άρθρο 4

παράγραφος 1)

3)30.6162.01«Τεχνική βοήθεια ∆ήµου Ελαφονήσου» είναι δράση η δαπάνη της οποίας καλύπτεται από 

χρηµατοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και εγγράφεται εφεξής σε νέα 

διακριτή υποκατηγορία (734) της κατηγορίας 73 «ΕΡΓΑ» του σκέλους  των εξόδων του 734 Έργα και 

δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 7341 Έργα και 

δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (βλ. ΚΥΑ 

οικ.30842/31-07-2013 σε ορθή επανάληψη άρθρο 4 παράγραφος 2)

4) οι Κ.Α. 10.6073 «∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια», 

10.6463 «Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων» και 20.6721.01 «Εισφορά υπέρ συνδέσµων για τη συµµετοχή 

στο ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» του σκέλους των εξόδων να εγγραφούν στην

υπηρεσία 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (βλ. ΚΥΑ οικ.30842/31-07-2013 σε ορθή επανάληψη)

επίσης είχε γίνει υπόδειξη  οι ΚΑ 00.6739.01 «Εισφορά στο Ελληνικό ∆ίκτυο µικρών νησιών» και 

00.6739.02 «Εισφορά στο Κέντρο πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών» του σκέλους των εξόδων να 

μεταφερθούν σε ανεπτυγμένη µορφή του ΚΑ 6737 (βλ.ΚΥΑ οικ.30842/31-07-2013 Μέρος ΙΙ-Κωδικός 

673)  αλλά ο κωδικός αυτός  αφορά κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις ενώ ούτε το 

Δίκτυο Μικρών Νησιών, ούτε το Κέντρο Πρόληψης  είναι τέτοιες, οπότε δεν συντρέχει λόγος.

β]Επειδή δεν   ολοκληρώθηκαν ορισμένες πληρωμές  εντός του 2013 ( γιατί λόγω εκτάκτων αναγκών- δεν

πρόλαβαν να εξοφληθούν  ως το τέλος του 2013, είτε γιατί καθυστέρησαν να εκδοθούν τα παραστατικά,

είτε γιατί οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις έφτασαν τέλος Δεκεμβρίου)

 προέκυψε αντίστοιχη αύξηση του Χρηματικού Υπολοίπου το οποίο πρέπει να το αποδεχτούμε ως διαφορά

και μέσω αποθεματικού  να το περάσουμε στο σκέλος των εξόδων ως εξής:

1. Εγγραφή  ποσού  31,00  με  τίτλο  ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  ΕΛΤΑ Α.Ε.  στον  ΚΑ

80.8117.01 [γιατί δεν πρόλαβε να εξοφληθεί εντός 2013 σχετικό ένταλμα 276/2013]

2. Εγγραφή  ποσού  12.300,00  στον  ΚΑ  80.8117.02  με  τίτλο  ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΗΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. [γιατί δεν πρόλαβε να εξοφληθεί εντός 2013 σχετικό ένταλμα Γ34/2013]

3. Εγγραφή  ποσού  4.000,00  στον  ΚΑ  80.8117.03  με  τίτλο  ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΗΝ  Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ

ΜΟΝ ΕΠΕ [γιατί δεν πρόλαβε να εξοφληθεί εντός 2013 σχετικό ένταλμα 274/2013]

4. Εγγραφή ποσού 1527,39  με τίτλο ΟΦΕΙΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ στον

ΚΑ 80.8117.07 [γιατί δεν πρόλαβε να αποδοθεί εντός 2013 σχετικό ένταλμα 275/2013]

5. Εγγραφή ποσού 1.018,35 με τίτλο ΟΦΕΙΛΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

στον ΚΑ 80.8111.02 [Το ποσόν  αυτό μπήκε στο λογαριασμό του Δήμου μας τελευταίες  ημέρες

του έτους και δεν πρόλαβε ούτε να ενταλματοποιηθεί  εντός 2013].
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γ] διορθώσεις, συμπληρώσεις 

1. από τον ΚΑ  30.7336.01 να μεταφερθεί πίστωση 10.500,00 € που είναι γραμμένη για ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ στον ορθό 30.6262.03 με τον ίδιο τίτλο, γιατί αφορά εργασία

και όχι έργο (σύμφωνα με τη γνώμη και τις υποδείξεις των τεχνικών υπηρεσιών)

2. επίσης    να  γίνει  αποδοχή  ποσού  496,25  €  που  ελήφθη   για  ΚΑΛΥΨΗ  ΔΑΠΑΝΩΝ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  και μέσω αποθεματικού να μεταφερθεί στο σκέλος των εξόδων και

στον ΚΑ 00.6711.03 με τίτλο ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

3. Επίσης   με  την  8/2014  ΑΔΣ  αποφασίστηκε    και  υπήρξε  δέσμευση  για  αναμόρφωση  του

προϋπολογισμού,  για  «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ  ΚΑΤΑ  ΤΟ  ΠΡΟΤΥΠΟ

ΕΛΟΤ 1429:2008 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ»   οπότε πρέπει

από το αποθεματικό κεφάλαιο να μεταφερθεί πίστωση 5.000,00 στον κωδικό 00.6142.05 με τίτλο

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ

1429:2008 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ»   

4. Το   πρόγραμμα  ΠΡΟΩΘΗΣΗ   ΤΗΣ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΜΕΣΩ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    προβλέπει  ότι,  ο ΟΑΕΔ  επιχορηγεί   τους επιβλέποντες

φορείς  με  το  σύνολο  των  ασφαλιστικών  εισφορών  (εργοδότη-εργαζομένου)  σύμφωνα  με  τα

υποβληθέντα  δικαιολογητικά  (αποφάσεις  καταβολής  επιχορήγησης  του  συνόλου  των

ασφαλιστικών εισφορών του Ο.Α.Ε.Δ.) ήτοι 7.740,00 €   τα οποία  πρέπει να εγγραφούν έσοδο

του ΚΑ. 1211.04 με τίτλο Επιχορήγηση ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  και

μέσω αποθεματικού να μεταφερθεί στα έξοδα και στον ΚΑ 15.6054 για πληρωμή των εισφορών

στο ΙΚΑ των ωφελούμενων  των ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και είδε 

• το άρθρο 8 Β.Δ. 17-5/15-6-59

• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07

• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012

• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013

• τον προϋπολογισμό του Δήμου Ελαφονήσου  έτους 2014  ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 73/2013

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

•  την με αριθμό 4404/29-1-2014 απόφαση του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία εγκρίθηκε

ο προϋπολογισμός.

• την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας 

• την αριθ. 10./2014  απόφαση της οικονομικής επιτροπής για την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης

του προϋπολογισμού 

• την ανάγκη δημιουργίας  πιστώσεων  για  την κάλυψη έκτακτων αναγκών πληρωμής (οφειλών  που

κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού,  εκτιμήθηκε ότι θα εξοφλούνταν εντός του 2013 αλλά δεν

κατέστη δυνατόν)  
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Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ  του τρέχοντος έτους ως εξής:
Α]Μεταφέρει τις ακόλουθες πιστώσεις:

1)Μεταφέρει ποσόν     41.881,00 ευρώ από   τον 0619.01 «ΚΑΠ  για λοιπούς σκοπούς  για λειτουργικές  

δαπάνες ν. 3756/2006» του σκέλους  των εσόδων στον  Κ.Α. 0611.03 

2) Μεταφέρει ποσόν  25.000,00  ευρώ   Από τον ΚΑ 1322.01 «Χρηματοδοτήσεις από Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Ναυτιλίας ΜΟ∆ Α.Ε.» στον ΚΑ 1328  

3) Μεταφέρει ποσόν   25.000,00  ευρώ  Από τον  30.6162.01«Τεχνική βοήθεια ∆ήµου Ελαφονήσου» στον

ΚΑ  30.7341.01  

4) Μεταφέρει ποσά 2.000,00 ευρώ  , 2000,00 ευρώ 7.100,00  ευρώ    από  τους ΚΑ 10.6073 «∆απάνες

επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια»,   10.6463 «Έξοδα λοιπών

δηµοσιεύσεων» και    20.6721.01 «Εισφορά υπέρ συνδέσµων για τη συµµετοχή στο ΦΟΔΣΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» του σκέλους των εξόδων μεταφέρονται  στους ΚΑ 00.6073,  00.6463, 00.6721

αντίστοιχα

 

 Αποδέχεται  ως διαφορά Χρηματικού Υπολοίπου το ποσόν των 18.876,74 ευρώ  συγκεκριμένα 

• εγγράφει ποσόν 5.558,39 στον ΚΑ 5111 (Χρηματικό Υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για  υποχρεώσεις

παρελθόντων ετών) και

• ποσόν 13.318,35 στον ΚΑ 5121.01 (Χρηματικό Υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα για  υποχρεώσεις

παρελθόντων ετών)

 και μέσω αποθεματικού  το μεταφέρει στο σκέλος των εξόδων ως εξής:

1. Εγγραφή ποσού  31,00 με τίτλο  ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.  στον  ΚΑ

80.8117.01  

2. Εγγραφή  ποσού  12.300,00  στον  ΚΑ 80.8117.02  με  τίτλο  ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.  

3. Εγγραφή ποσού 4.000,00 στον ΚΑ 80.8117.03 με τίτλο ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΗΝ Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ

ΜΟΝ ΕΠΕ  

4. Εγγραφή ποσού 1.527,39  με τίτλο ΟΦΕΙΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ στον

ΚΑ 80.8117.07  

5. Εγγραφή ποσού 1.018,35 με τίτλο ΟΦΕΙΛΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

στον ΚΑ 80.8111.02  

 
γ] διορθώσεις, συμπληρώσεις 

1. από τον ΚΑ  30.7336.01 μεταφέρει  10.500,00 € που είναι γραμμένη για ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΓΗΠΕΔΟΥ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ στον ορθό 30.6262.03 με τον ίδιο τίτλο,  
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2. Αποδέχεται ποσόν 496,25 € που ελήφθη  για ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

, το εγγράφει ως έσοδο στον ΚΑ 0614  και μέσω αποθεματικού το μεταφέρει στο σκέλος των

εξόδων και  στον ΚΑ 00.6711.03 με τίτλο ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

3. από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρει  πίστωση 5.000,00 στον κωδικό 00.6142.05  με τίτλο

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ

1429:2008 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ»   προκειμένου

α]να καλυφθεί  το κόστος για την πιστοποίηση κατά τα πρότυπα του ΕΛΟΤ (Αρχική Αξιολόγηση

και  ετήσια  παρακολούθηση),  και  β]   για  την  έκδοση  του  πιστοποιητικού  Διαχειριστικής

Επάρκειας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 και την ετήσια υποστήριξη.

4. Αποδέχεται το ποσόν 7.740,00 € ως    έσοδο του ΚΑ. 1211.04 με τίτλο Επιχορήγηση ΟΑΕΔ ΓΙΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  και μέσω αποθεματικού  το μεταφέρει στα έξοδα και στον

ΚΑ 15.6054 για πληρωμή των εισφορών  στο ΙΚΑ των ωφελούμενων  των ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

Ο Σύμβουλος   Χαρ.Λιάρος δεν συμφωνεί με τις αναμορφώσεις θεωρώντας ότι  θα ήταν προτιμότερο

να  είχε   καθυστερήσει   δεκαπέντε  μέρες  ο  προϋπολογισμός  για  να  γίνει  πιο  άρτιος  και  όχι  με

προχειρότητα. Συμφωνούν οι  Ευστ.Λιάρου και Αντώνης Αρώνης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 19/2014

Αφού ολοκληρώθηκε  η συνεδρίαση  συντάχθηκε το πρακτικό 7/14-2-1014,  αναγνώστηκε και  

υπογράφεται ως ακολούθως.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                       ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΑΡΏΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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