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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/13-2-.2013
Από το πρακτικό 3]13-2-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 13 του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 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 269/8-Φεβ. 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:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Απουσιάζει με άδεια)

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
ειδικής συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να
εισηγηθεί το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης,
ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου
Ελαφονήσου, έτους 2013 Αποφ. 11/2013
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:
«Σύμφωνα με τις παρ.1-8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010:
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«Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο
Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης,
το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα.
Αφού συγκεντρώθηκαν και αξιολογήθηκαν οι προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το
Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό προωθήθηκαν στην οικονομική επιτροπή για την κατάρτισή
του προϋπολογισμού.
Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίζεται από το
δημοτικό συμβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και
δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια
δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. Η
παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού
συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.
Ο προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η απόφαση της οικονομικής επιτροπής
για την κατάρτιση προϋπολογισμού και ΕΠΔ και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που
αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται στον
Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον
προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν
εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων
υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής
Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό
μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύμφωνα με την
περίπτ. α’ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισμού και του ΕΠΔ το
οποίο και υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 9/13 απόφασή της.
«.Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπ' όψη τα
διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα, για μεν τα
έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν και κυρίως τα ποσά που εισπράχτηκαν, για δε τα έξοδα τα
ποσά που έχουν ενταλθεί.»
{Στο σημείο αυτό διαβάστηκε η εισηγητική έκθεση για τον Προϋπολογισμό,
Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, με το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Πρόγραμμα,}

καθώς και το
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Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε για τον προϋπολογισμό και το ΕΠΔ του Δήμου
οικονομικού έτους 2013.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση έλαβε υπόψη του:
- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010
- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,
- την ΚΥΑ οικ 17490/18-12-2012με θέμα «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των
δήμων, οικονομικού έτους 2012 - τροποποίηση της
υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του
προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».
- το γεγονός ότι δεν υπάρχουν δημοτικές ενότητες.
- Το σχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ του Δήμου Ελαφονήσου του έτους 2013 όπως
συντάχθηκε με τις υπ. αριθ. 9/2013 και 8/2013

Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Έκανε διαλογική συζήτηση, κατά την οποία η σύμβουλος Μαρία Σ. Αρώνη συμφωνεί με τον
προϋπολογισμό και το ΕΠΔ και, ως προς τις δράσεις του Δήμου επισημαίνει ότι πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και

οι ανάλογες πιστώσεις ώστε να υπάρχει ουσιαστική

αστυνόμευση-προστασία των παραλιών, καταγραφή της χλωρίδας, οριοθέτηση μονοπατιών
κ.λ.π.
Ο κ. Χαράλαμπος Λιάρος δηλώνει ότι καταψηφίζει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον
Προϋπολογισμό, γιατί εκτιμά ότι οι δράσεις που εμπεριέχονται, αν εξαιρεθεί η μελέτη του
ΣΧΟΑΠ, είναι δευτερευούσης σημασίας και άνευ ουσίας.
Επίσης η κ. Ευσταθία Λιάρου διαφωνεί και τονίζει ότι θα μπορούσαν να περιοριστούν τα
έξοδα που αφορούν συνεργασίες και τρίτους και να διατεθούν σε έργα ουσίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ελαφονήσου για το έτος 2013 ο οποίος συνοπτικά
έχει ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ:

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

435.837,24
83.700,00
57.630,79
55.000,00
206.100,00
626.731,97
1.465.000,00
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ΕΞΟΔΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Προϋπολογισθέντα

1444.310,28

Αποθεματικό

20.689,72

Σύνολο

1.465.000,00

Β. Ψηφίζει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου έτους 2013 όπως εμφανίζεται στο
επισυναπτόμενο κείμενο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης
με το τεχνικό πρόγραμμα όπως εμφανίζεται στο σχετικό παράρτημα.
Μειοψήφησαν οι σύμβουλοι Χαράλαμπος Λιάρος και Ευσταθία Λιάρου για τους λόγους
που εξέφρασαν κατά την συζήτηση του θέματος.
Ο Αντώνιος Αρώνης δήλωσε παρών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2013
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Σ. Αρώνης

Ο Γραμματέας
Μιχαήλ Αρώνης

Τα Μέλη
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

