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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11/2011 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 143/2011
«Περί αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2011».
Στους Μολάους σήµερα στις 08 του µηνός Ιουνίου 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και
ώρα 18,00, συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μονεµβασιάς σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μονεµβασιάς,
ύστερα από την µε αριθµό 11/02-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε
και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) µελών,
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
1. Πετράκης Χρήστος
2.
Αλειφέρη Παναγιώτα
2. Σουρλάς Ιωάννης
3.
Βουνελάκης Γεώργιος
3. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
4.
Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος
4. Τσάκος Κωνσταντίνος
5.
Καλογερίνης Ηλίας
5. Κρυπωτός Παναγιώτης
6.
Κολλιάκος Ιωάννης
7.
Κουτσονικολής Χαράλαµπος
8.
Λύρας Χαράλαµπος
9.
Μαρούσης Χράλαµπος
10. Μαυροµιχάλης Κωνσταντίνος
11. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.
12. Σπυριδάκος Βασίλειος
13. Σταθάκης Παναγιώτης
14. Τσαφατίνου Κατερίνα
15. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
16. Νικολινάκος Παναγιώτης
17. Παπαδάκης Γεώργιος
18. Τσάκος Πέτρος
19. Χαραµής Αντώνιος
20. Χριστάκος Σταύρος
21. Μέντης Γεώργιος
22. ∆ηµητρόπουλος ∆ηµοσθένης
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του ∆ηµάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύµιος της ∆.Κ.
Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος ∆.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος
Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου ∆ηµητρίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ.
Αγίου Ιωάννου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων
Αποστόλων, Κουρκούλης Χαράλαµπος Άνω Καστανέας,Τριπόντικας Γεώργιος Τ.Κ. Βελανιδίων,
Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραµάκης Κων/νος
Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών,
Σκαρµούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταµόρφωσης, Χουσάκος ∆ηµήτριος Τ.Κ. Μονεµβασίας,
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Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νοµίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος ∆ηµήτριος
Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, ∆ελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του ∆ήµου για την
τήρηση των πρακτικών.
Επίσης παραβρέθηκε ο προϊστάµενος της Οικονοµικής Υπηρεσίας κ. Ανούσης Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το επόµενο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης έδωσε το λόγο στον εισηγητή Αντιδήµαρχο κ. Ι. Κολλιάκο, ο οποίος είπε τα εξής:
Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων), οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί
στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Μονεµβασίας του τρέχοντος έτους, παρίσταται ανάγκη
δηµιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειµένου να γίνει αυτό,
πρέπει να προηγηθεί η µεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριµένους Κ.Α. του προϋπολογισµού
στους οποίους αυτές είναι εγγεγραµµένες, στο αποθεµατικό κεφάλαιο και στη συνέχεια
µεταφορά από το αποθεµατικό κεφάλαιο για τη δηµιουργία των καινούριων πιστώσεων.
Με βάση τα παραπάνω και µετά την από 1-6-2011 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου:

Εισηγούµαι
Την αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού τρέχοντος έτους, ως εξής:
Στο σκέλος των εσόδων:
• Στον ΚΑ 1314.001 «Έσοδα από ΘΗΣΕΑ» ενισχύει µε πίστωση 16.000,00 € γα την
πληρωµή των δύο µελετών των ΚΑ -8123.017 & -8123.018 που αναµορφώνονται
παρακάτω και αφορούν στον πρώην δήµο Μονεµβασίας (ποσό που θα εισπραχθεί στο
έτος 2011). Ο εν λόγω ΚΑ των εσόδων εµφανίζεται τώρα µε το ποσό των
4.164.324,87 €.
• Στον Κ.Α. 4131.020 «Εργοδοτικές εισφορές για την πάγια αντιµισθία του
αντιδηµάρχου Ι. Κολλιάκου» γράφει πίστωση 5.000,00 €.
• Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 8231.020 «Εργοδοτικές εισφορές για την
πάγια αντιµισθία του αντιδηµάρχου Ι. Κολλιάκου» γράφει όµοια πίστωση 5.000,00 €.
Οι δύο αυτοί παραπάνω κωδικοί εσόδων και εξόδων, είναι απαραίτητοι για τη
διαχείριση των κρατήσεων και δεν θα επηρεάσουν τον προϋπολογισµό, γιατί γράφεται
ισόποσο ποσό τόσο στο σκέλος των εσόδων, όσο και των εξόδων.
Α. Στο αποθεµατικό κεφάλαιο µεταφέρονται οι παρακάτω πιστώσεις:
• Από τον ΚΑ 00-6053.001 υπάρχουσας πίστωσης 11.500,00 €, ποσό 5.000,00 € για τη
δηµιουργία νέας πίστωσης µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά δήµου υπέρ ΙΚΑ ειδικών
συνεργατών».
Η ανωτέρω πίστωση πλεονάζει στον επί µέρους ΚΑ.
• Από τον ΚΑ 30-7413.015 µε τίτλο «Μελέτες δηµοτικής ενότητας ΒΟΙΩΝ» συνολική
υπάρχουσα πίστωση 88.522,73 €.
Η ανωτέρω πίστωση δεν θα διατεθεί για το έτος 2011 διότι δεν είναι ώριµες οι
συνθήκες για την εκπόνηση των µελετών (π.χ. αδειοδοτήσεις, απαλλοτριώσεις κλπ).
• Από τον ΚΑ 00-6715.001 «Επιχορήγηση δηµοτικού Νοµικού προσώπου ∆ήµου»,
υπάρχουσας πίστωσης 600.000,00 €, ποσό 55.000,00 €.
Η ανωτέρω πίστωση µεταφέρεται, προκειµένου να διατεθεί όπως φαίνεται παρακάτω,
για την πληρωµή του προσωπικού των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών Μολάων και Ασωπού
και της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής Βοιών, διότι µέχρι στιγµής δεν έχει δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ η
σύσταση του νέου νοµικού προσώπου.
• Από τον ΚΑ 30-7333.001 συνολική πίστωση 30.000,00 € «∆ιευθέτηση ζηµιών
τεχνικών υποδοµών ∆Ε ΒΟΙΩΝ».
Η ανωτέρω πίστωση µεταφέρεται, διότι σ’ αυτόν τον ΚΑ γράφτηκε εκ παραδροµής,
αφού εκεί έπρεπε να γραφτεί ποσό 20.000,00 € για εργασία «Αποκατάστασης απρόβλεπτων
ζηµιών αγροτικής οδοποιίας –δηµοτικής οδοποιίας ∆ήµου», η οποία είχε υπολογισθεί µε
βάση τη διαδικασία του δωδεκατηµορίου το α’ τρίµηνο του 2011. Η πίστωση των 20.000 €
εµφανίζεται παρακάτω στον σωστό ΚΑ µε τον ίδιο τίτλο.
• Από τον ΚΑ 30-7311.003 υπάρχουσα συνολική πίστωση 118.800,51 € µε τίτλο «Νέα
διώροφη οικοδοµή σε υπόγειο του πρώην δήµου ΑΣΩΠΟΥ».
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Από τον ΚΑ 25-7325.001 υπάρχουσα συνολική πίστωση 45.150,52 € µε τίτλο
«Ανόρυξη γεώτρησης–κατασκευή εσωτ. δικτύου ύδρευσης µεταφοράς ύδατος από
γεώτρηση στο ∆∆ Συκιάς και αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ∆∆ Συκέας».
Οι δύο ανωτέρω πιστώσεις µεταφέρονται, διότι είναι γραµµένες εκ παραδροµής στην
τρέχουσα χρήση, ενώ αφορούν δαπάνες των προηγούµενων ετών –οφειλές και έπρεπε να
έχουν γραφτεί στο σκέλος των οφειλών.
• Από τον ΚΑ 70-7413.002 συνολική υπάρχουσα πίστωση 125.000,00 € µε τίτλο
«Μελέτες για λοιπές υπηρεσίες».
Στον ανωτέρω ΚΑ δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί το ανωτέρω ποσό κατά το έτος
2011, διότι δεν είναι ώριµες οι συνθήκες για την εκπόνηση των µελετών (π.χ. αδειοδοτήσεις,
απαλλοτριώσεις κλπ).
• Από τον ΚΑ 10-6011 πίστωση 17.892,33 € από τη συνολική υπάρχουσα πίστωση του
1.030.000,00 € µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων».
Το ποσό των 17.892,33 € µεταφέρεται, διότι είναι απαραίτητο για την απόδοσή του
στο Ν.Π. του ∆ηµοτικού Σταδίου Μολάων για την πληρωµή της µισθοδοσίας του προσωπικού
του. Το Ν.Π. καταργήθηκε µε τις 58/2011 & 128/2011 αποφάσεις του δηµοτικού
συµβουλίου. Εκκρεµεί έλεγχος νοµιµότητας της απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
και εν συνεχεία δηµοσίευση στο ΦΕΚ. Με την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών η
πληρωµή της µισθοδοσίας των υπαλλήλων θα ενταχθεί στη µισθοδοσία του ∆ήµου. Έως τότε
το υφιστάµενο ακόµη Ν.Π. πρέπει να επιχορηγηθεί, ώστε να πληρωθεί η µισθοδοσία των
υπαλλήλων του.
Β. Από αποθεµατικό κεφάλαιο µεταφέρονται οι παρακάτω πιστώσεις:
• Στον ΚΑ 00-6053.002 πίστωση 5.000,00 € για τη δηµιουργία νέας µε τίτλο
«Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε των ειδικών συνεργατών».
Η ανωτέρω πίστωση εκ παραδροµής δεν γράφτηκε αρχικά στον προϋπολογισµό, ενώ
είναι απαραίτητη για τη µισθοδοσία των ειδικών συνεργατών, των οποίων η διαδικασία
πρόσληψής τους στο ∆ήµο, είναι σε εξέλιξη. Προέρχεται δε από την πίστωση των 5.000 €
του ΚΑ 00-6053.001 που µεταφέρθηκε παραπάνω στο αποθεµατικό.
• Στον ΚΑ 00-6053.003 πίστωση 5.000,00 € για τη δηµιουργία νέας µε τίτλο
«Εργοδοτικές εισφορές για την πάγια αντιµισθία του αντιδηµάρχου Ι. Κολλιάκου».
Το ανωτέρω ποσό προέρχεται από την πίστωση του αποθεµατικού.
• Στον ΚΑ -8121.050 ποσό 3.143,98 € για τη δηµιουργία νέας πίστωσης µε τίτλο
«Προµήθεια αποκριάτικων στολών για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις του πρώην ∆ήµου
Μονεµβασία».
Το ανωτέρω ποσό είναι οφειλή, προέρχεται από την πίστωση του αποθεµατικού και
εκ παραδροµής δεν γράφτηκε κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
• Στον ΚΑ -8113.022 ποσό 1999,98 € για τη δηµιουργία νέας πίστωσης µε τίτλο
«Συντήρηση αναµεταδότη ασύρµατου δικτύου ΙΝΤΕΡΝΕΤ του πρώην ∆ήµου
Μονεµβασίας».
Το ανωτέρω ποσό είναι οφειλή, προέρχεται από την πίστωση του αποθεµατικού και
εκ παραδροµής δεν γράφτηκε κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
• Στον ΚΑ -8123.017- ποσό 12.000,00 € για τη δηµιουργία νέας πίστωσης για την
πληρωµή του 1ου λογ/σµού Μελέτης για την κατασκευή περιφερειακού δρόµου Αγίου
Ιωάννη του πρώην ∆ήµου Μονεµβασίας (από έσοδα ΘΗΣΕΑ).
• Στον ΚΑ -8123.018- ποσό 4.000,00 € για τη δηµιουργία νέας πίστωσης για την
πληρωµή του 1ου λογ/σµού Μελέτης για την κατασκευή δρόµου στο κάτω χωριό στα
Κουλέντια του πρώην ∆ήµου Μονεµβασίας (από έσοδα ΘΗΣΕΑ).
Τα δύο ανωτέρω ποσά έχουν γραφτεί στον ΚΑ των εσόδων 1314.001 «Έσοδα από
ΘΗΣΕΑ», όπως ο εν λόγω ΚΑ ενισχύθηκε παραπάνω.
• Στον ΚΑ 30-7135.005 ποσό 119.355,50 € για τη δηµιουργία νέας πίστωσης για την
Προµήθεια εξοπλισµού Πνευµατικού Κέντρου–Μουσείο Νεάπολης πρώην ∆ήµου
Βοιών (από ίδιους πόρους).
Η ανωτέρω πίστωση προέρχεται την πίστωση του ΚΑ 30-7413.015 (Μελέτες
δηµοτικής ενότητας Βοιών), που µεταφέρθηκε παραπάνω στο αποθεµατικό και από το
αποθεµατικό.
• Στον ΚΑ 00-6715.002 ποσό 15.000,00 € για τη δηµιουργία νέας πίστωσης µε τίτλο
«Επιχορήγηση στη ∆ηµ. Φιλαρµονική πρώην ∆ήµου Βοιών».
•
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Η ανωτέρω πίστωση προέρχεται από την πίστωση του ΚΑ 00-6715.001 που
µεταφέρθηκε παραπάνω στο αποθεµατικό και είναι απαραίτητη για την πληρωµή του
προσωπικού του Ν.Π,, διότι δεν έχει δηµοσιευθεί µέχρι στιγµής στο ΦΕΚ η σύσταση του
νέου νοµικού προσώπου.
• Στον ΚΑ 00-6737.001 ποσό 1.000,00 € για τη δηµιουργία νέας πίστωσης µε τίτλο
«Συµµετοχή του ∆ήµου στην Ένωση πόλεων µε Μεσαιωνικά ΚΑΣΤΡΑ».
Ο ∆ήµος λόγω του κάστρου της Μονεµβασιάς, συµµετέχει στην Ένωση αυτή και
πρέπει να καταβληθεί το ποσό της συµµετοχής του. Προέρχεται δε από την πίστωση του
αποθεµατικού.
• Στον ΚΑ 30-7333.001 ποσό 20.000,00 € µε τίτλο «Αποκατάσταση απρόβλεπτων
ζηµιών αγροτικής οδοποιίας–δηµοτικής οδοποιίας ∆ήµου».
Σ’ αυτόν τον ΚΑ που αναµορφώθηκε παραπάνω και έµεινε κενός, γράφεται η
ανωτέρω πίστωση των 20.000 € όπως είχε υπολογισθεί µε βάση τη διαδικασία του
δωδεκατηµορίου το α’ τρίµηνο του 2011. Το ποσό προέρχεται από την πίστωση του
αποθεµατικού.
• Στον ΚΑ 30-7333.009 πίστωση 30.000,00 € για τη δηµιουργία νέας πίστωσης µε
τίτλο µε τίτλο «∆ιευθέτηση ζηµιών τεχνικών υποδοµών ∆Ε Βοιών».
Είναι η πίστωση που µεταφέρθηκε παραπάνω από τον ΚΑ 30-7333.001 όπου είχε
γραφτεί σ’ αυτόν λανθασµένα.
• Στον ΚΑ -8122.056 ποσό 118.800,51 € για τη δηµιουργία νέας πίστωσης µε τίτλο µε
τίτλο «Νέα διώροφη οικοδοµή σε υπόγειο του πρώην δήµου ΑΣΩΠΟΥ».
Η ανωτέρω πίστωση προέρχεται από την πίστωση του ΚΑ 30-7311.003 που
µεταφέρθηκε παραπάνω στο αποθεµατικό. Πρόκειται για οφειλή, που εκ παραδροµής
γράφτηκε στην τρέχουσα χρήση.
• Στον ΚΑ -8122.057 ποσό 45.150,52 € για τη δηµιουργία νέας πίστωσης µε τίτλο
«Ανόρυξη γεώτρησης –κατασκευή εσωτ. δικτύου ύδρευσης µεταφοράς ύδατος από
γεώτρηση στο ∆∆ Συκιάς και αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ∆∆ Συκέας».
Η ανωτέρω πίστωση προέρχεται από την πίστωση του ΚΑ 25-7325.001 που
µεταφέρθηκε παραπάνω στο αποθεµατικό. Πρόκειται για οφειλή, που εκ παραδροµής
γράφτηκε στην τρέχουσα χρήση.
• Στον ΚΑ 00-6731.001 ποσό 1.435,00 € για την ενίσχυση της γραµµένης πίστωσης
των 16.240,00 € µε τίτλο «Ετήσια εισφορά ∆ήµου στο Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης
Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν Λακωνίας».
Η ανωτέρω πίστωση προέρχεται από την πίστωση του αποθεµατικού και ενισχύεται
διότι δεν επαρκεί, καθότι το ποσό που πρέπει να αποδώσουν όλοι οι ∆ήµοι, ανέρχεται στα
17.675,00 € και όχι 16.240,00 € που γράφτηκε αρχικά.
• Στον ΚΑ 15-6041 ποσό 93.000,00 € για την ενίσχυση της γραµµένης πίστωσης των
120.000,00 € µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων της µερικής
απασχόλησης».
• Στον ΚΑ 15-6051.001 ποσό 32.000,00 € για την ενίσχυση της γραµµένης πίστωσης
των 30.000,00 € µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ των υπαλλήλων της
µερικής απασχόλησης».
Οι ανωτέρω πιστώσεις µεταφέρονται από την πίστωση του ΚΑ 70-7413.002 που
µεταφέρθηκε παραπάνω στο αποθεµατικό. Πρέπει να ενισχυθούν ώστε να γίνει άµεσα η
πληρωµή των υπαλλήλων µερικής απασχόλησης για το µήνα Μάιο και ωσότου λήξουν οι
συµβάσεις τους. Είχε προϋπολογισθεί η πληρωµή τους µέχρι τέλος Απριλίου, γιατί βάσει της
εγκριτικής απόφασης των ∆ήµων µέχρι 30/4 θα έπρεπε να έληγε το πρόγραµµα, αλλά
σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. ΚΥΑ 1/29-4-2011 παρατάθηκαν µέχρι την συµπλήρωση των
18µηνων συµβάσεων.
• Στον ΚΑ 00-6712 ποσό 40.000,00 € για την ενίσχυση της γραµµένης πίστωσης των
39.665,48 € µε τίτλο «Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς».
Η ανωτέρω πίστωση προέρχεται από την πίστωση του ΚΑ 00-6715.001, που
µεταφέρθηκε παραπάνω στο αποθεµατικό και είναι απαραίτητη για την πληρωµή του
προσωπικού των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών Μολάων και Ασωπού, καθότι µέχρι στιγµής
δεν έχει δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ, η σύσταση του νέου νοµικού προσώπου.
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Στον ΚΑ 00-6713 ποσό 17.892,33 € για την ενίσχυση της υπάρχουσας των 11.928,22
€ µε τίτλο «Απόδοση σε αθλητικούς οργανισµούς».
Το ανωτέρω ποσό προέρχεται από την πίστωση του ΚΑ 10-6011 που µεταφέρθηκε
παραπάνω στο αποθεµατικό, διότι το Ν.Π. του ∆ηµοτικού Σταδίου Μολάων καταργήθηκε µε
τις 58/2011 & 128/2011 αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου. Εκκρεµεί έλεγχος
νοµιµότητας της απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και εν συνεχεία δηµοσίευση
στο ΦΕΚ. Με την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών η πληρωµή της µισθοδοσίας των
υπαλλήλων θα ενταχθεί στη µισθοδοσία του ∆ήµου. Έως τότε το υφιστάµενο ακόµη Νοµικό
πρόσωπο πρέπει να επιχορηγηθεί, ώστε να πληρωθεί η µισθοδοσία των υπαλλήλων. (Το
ποσό που θα δοθεί είναι µε βάση τη µηνιαία δόση των 5.964,11 € που αποδίδαµε στο νοµικό
πρόσωπο του σταδίου 5.964,11Χ3=17.892,33).
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδηµάρχου, έλαβε
υπόψη του, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, των άρθρων 155 & 161 του Ν.
3463/2006 (∆.Κ.Κ.), του άρθρου 8 του από 17-5/15-6-59 Β.∆/τος, την από 01/06/2011
εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (άρθρο 23 παρ. 5 Ν. 3536/2007) και µετά
από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Αναµορφώνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου τρέχοντος έτους, ως εξής:
Στο σκέλος των εσόδων:
• Στον ΚΑ 1314.001 «Έσοδα από ΘΗΣΕΑ» ενισχύει µε πίστωση 16.000,00 € γα την
πληρωµή των δύο µελετών των ΚΑ -8123.017 & -8123.018 που αναµορφώνονται
παρακάτω και αφορούν στον πρώην δήµο Μονεµβασίας (ποσό που θα εισπραχθεί στο
έτος 2011). Ο εν λόγω ΚΑ των εσόδων εµφανίζεται τώρα µε το ποσό των
4.164.324,87 €.
• Στον Κ.Α. 4131.020 «Εργοδοτικές εισφορές για την πάγια αντιµισθία του
αντιδηµάρχου Ι. Κολλιάκου» γράφει πίστωση 5.000,00 €.
•

Στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 8231.020 «Εργοδοτικές εισφορές για την
πάγια αντιµισθία του αντιδηµάρχου Ι. Κολλιάκου» γράφει όµοια πίστωση 5.000,00 €.
Οι δύο αυτοί παραπάνω κωδικοί εσόδων και εξόδων, είναι απαραίτητοι για τη
διαχείριση των κρατήσεων και δεν θα επηρεάσουν τον προϋπολογισµό, γιατί γράφεται
ισόποσο ποσό τόσο στο σκέλος των εσόδων, όσο και των εξόδων.
•

•

Α. Στο αποθεµατικό κεφάλαιο µεταφέρονται οι παρακάτω πιστώσεις:
Από τον ΚΑ 00-6053.001 υπάρχουσας πίστωσης 11.500,00 €, ποσό
5.000,00 € για τη δηµιουργία νέας πίστωσης µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά
δήµου υπέρ ΙΚΑ ειδικών συνεργατών».
Η ανωτέρω πίστωση πλεονάζει στον επί µέρους ΚΑ.

Από τον ΚΑ 30-7413.015 µε τίτλο «Μελέτες δηµοτικής ενότητας ΒΟΙΩΝ»
συνολική υπάρχουσα πίστωση 88.522,73 €.
Η ανωτέρω πίστωση δεν θα διατεθεί για το έτος 2011 διότι δεν είναι ώριµες οι
συνθήκες για την εκπόνηση των µελετών (π.χ. αδειοδοτήσεις, απαλλοτριώσεις κλπ).
•

Από τον ΚΑ 00-6715.001 «Επιχορήγηση δηµοτικού Νοµικού προσώπου
∆ήµου», υπάρχουσας πίστωσης 600.000,00 €, ποσό 55.000,00 €.
Η ανωτέρω πίστωση µεταφέρεται, προκειµένου να διατεθεί όπως φαίνεται παρακάτω,
για την πληρωµή του προσωπικού των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών Μολάων και Ασωπού
και της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής Βοιών, διότι µέχρι στιγµής δεν έχει δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ η
σύσταση του νέου νοµικού προσώπου.
•

Από τον ΚΑ 30-7333.001 συνολική πίστωση 30.000,00 € «∆ιευθέτηση
ζηµιών τεχνικών υποδοµών ∆Ε ΒΟΙΩΝ».
Η ανωτέρω πίστωση µεταφέρεται, διότι σ’ αυτόν τον ΚΑ γράφτηκε εκ παραδροµής,
αφού εκεί έπρεπε να γραφτεί ποσό 20.000,00 € για εργασία «Αποκατάστασης απρόβλεπτων
ζηµιών αγροτικής οδοποιίας –δηµοτικής οδοποιίας ∆ήµου», η οποία είχε υπολογισθεί µε
•
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βάση τη διαδικασία του δωδεκατηµορίου το α’ τρίµηνο του 2011. Η πίστωση των 20.000 €
εµφανίζεται παρακάτω στον σωστό ΚΑ µε τον ίδιο τίτλο.
Από τον ΚΑ 30-7311.003 υπάρχουσα συνολική πίστωση 118.800,51 € µε
τίτλο «Νέα διώροφη οικοδοµή σε υπόγειο του πρώην δήµου ΑΣΩΠΟΥ».
• Από τον ΚΑ 25-7325.001 υπάρχουσα συνολική πίστωση 45.150,52 € µε
τίτλο «Ανόρυξη γεώτρησης–κατασκευή εσωτ. δικτύου ύδρευσης
µεταφοράς ύδατος από γεώτρηση στο ∆∆ Συκιάς και αντικατάσταση
εσωτερικών δικτύων ∆∆ Συκέας».
Οι δύο ανωτέρω πιστώσεις µεταφέρονται, διότι είναι γραµµένες εκ παραδροµής στην
τρέχουσα χρήση, ενώ αφορούν δαπάνες των προηγούµενων ετών –οφειλές και έπρεπε να
έχουν γραφτεί στο σκέλος των οφειλών.
•

Από τον ΚΑ 70-7413.002 συνολική υπάρχουσα πίστωση 125.000,00 € µε
τίτλο «Μελέτες για λοιπές υπηρεσίες».
Στον ανωτέρω ΚΑ δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί το ανωτέρω ποσό κατά το έτος
2011, διότι δεν είναι ώριµες οι συνθήκες για την εκπόνηση των µελετών (π.χ. αδειοδοτήσεις,
απαλλοτριώσεις κλπ).
•

Από τον ΚΑ 10-6011 πίστωση 17.892,33 € από τη συνολική υπάρχουσα
πίστωση του 1.030.000,00 € µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές µονίµων
υπαλλήλων».
Το ποσό των 17.892,33 € µεταφέρεται, διότι είναι απαραίτητο για την απόδοσή του
στο Ν.Π. του ∆ηµοτικού Σταδίου Μολάων για την πληρωµή της µισθοδοσίας του προσωπικού
του. Το Ν.Π. καταργήθηκε µε τις 58/2011 & 128/2011 αποφάσεις του δηµοτικού
συµβουλίου. Εκκρεµεί έλεγχος νοµιµότητας της απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
και εν συνεχεία δηµοσίευση στο ΦΕΚ. Με την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών η
πληρωµή της µισθοδοσίας των υπαλλήλων θα ενταχθεί στη µισθοδοσία του ∆ήµου. Έως τότε
το υφιστάµενο ακόµη Ν.Π. πρέπει να επιχορηγηθεί, ώστε να πληρωθεί η µισθοδοσία των
υπαλλήλων του.
•

Β. Από αποθεµατικό κεφάλαιο µεταφέρονται οι παρακάτω πιστώσεις:
• Στον ΚΑ 00-6053.002 πίστωση 5.000,00 € για τη δηµιουργία νέας µε τίτλο
«Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε των ειδικών συνεργατών».
Η ανωτέρω πίστωση εκ παραδροµής δεν γράφτηκε αρχικά στον προϋπολογισµό, ενώ
είναι απαραίτητη για τη µισθοδοσία των ειδικών συνεργατών, των οποίων η διαδικασία
πρόσληψής τους στο ∆ήµο, είναι σε εξέλιξη. Προέρχεται δε από την πίστωση των 5.000 €
του ΚΑ 00-6053.001 που µεταφέρθηκε παραπάνω στο αποθεµατικό.
•

Στον ΚΑ 00-6053.003 πίστωση 5.000,00 € για τη δηµιουργία νέας µε τίτλο
«Εργοδοτικές εισφορές για την πάγια αντιµισθία του αντιδηµάρχου Ι.
Κολλιάκου».
Το ανωτέρω ποσό προέρχεται από την πίστωση του αποθεµατικού.

Στον ΚΑ -8121.050 ποσό 3.143,98 € για τη δηµιουργία νέας πίστωσης µε
τίτλο «Προµήθεια αποκριάτικων στολών για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις
του πρώην ∆ήµου Μονεµβασία».
Το ανωτέρω ποσό είναι οφειλή, προέρχεται από την πίστωση του αποθεµατικού και
εκ παραδροµής δεν γράφτηκε κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
•

Στον ΚΑ -8113.022 ποσό 1999,98 € για τη δηµιουργία νέας πίστωσης µε
τίτλο «Συντήρηση αναµεταδότη ασύρµατου δικτύου ΙΝΤΕΡΝΕΤ του πρώην
∆ήµου Μονεµβασίας».
Το ανωτέρω ποσό είναι οφειλή, προέρχεται από την πίστωση του αποθεµατικού και
εκ παραδροµής δεν γράφτηκε κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
•
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•

Στον ΚΑ -8123.017- ποσό 12.000,00 € για τη δηµιουργία νέας πίστωσης για
την πληρωµή του 1ου λογ/σµού Μελέτης για την κατασκευή περιφερειακού
δρόµου Αγίου Ιωάννη του πρώην ∆ήµου Μονεµβασίας (από έσοδα ΘΗΣΕΑ).

Στον ΚΑ -8123.018- ποσό 4.000,00 € για τη δηµιουργία νέας πίστωσης για
την πληρωµή του 1ου λογ/σµού Μελέτης για την κατασκευή δρόµου στο
κάτω χωριό στα Κουλέντια του πρώην ∆ήµου Μονεµβασίας (από έσοδα
ΘΗΣΕΑ).
Τα δύο ανωτέρω ποσά έχουν γραφτεί στον ΚΑ των εσόδων 1314.001 «Έσοδα από
ΘΗΣΕΑ», όπως ο εν λόγω ΚΑ ενισχύθηκε παραπάνω.
•

Στον ΚΑ 30-7135.005 ποσό 119.355,50 € για τη δηµιουργία νέας πίστωσης
για την Προµήθεια εξοπλισµού Πνευµατικού Κέντρου –Μουσείο Νεάπολης
πρώην ∆ήµου Βοιών (από ίδιους πόρους).
Η ανωτέρω πίστωση προέρχεται την πίστωση του ΚΑ 30-7413.015 (Μελέτες
δηµοτικής ενότητας Βοιών), που µεταφέρθηκε παραπάνω στο αποθεµατικό και από το
αποθεµαιτκό.
•

Στον ΚΑ 00-6715.002 ποσό 15.000,00 € για τη δηµιουργία νέας πίστωσης
µε τίτλο «Επιχορήγηση στη ∆ηµ. Φιλαρµονική πρώην ∆ήµου Βοιών».
Η ανωτέρω πίστωση προέρχεται από την πίστωση του ΚΑ 00-6715.001 που
µεταφέρθηκε παραπάνω στο αποθεµατικό και είναι απαραίτητη για την πληρωµή του
προσωπικού του Ν.Π,, διότι δεν έχει δηµοσιευθεί µέχρι στιγµής στο ΦΕΚ η σύσταση του
νέου νοµικού προσώπου.
•

Στον ΚΑ 00-6737.001 ποσό 1.000,00 € για τη δηµιουργία νέας πίστωσης µε
τίτλο «Συµµετοχή του ∆ήµου στην Ένωση πόλεων µε Μεσαιωνικά
ΚΑΣΤΡΑ».
Ο ∆ήµος λόγω του κάστρου της Μονεµβασιάς, συµµετέχει στην Ένωση αυτή και
πρέπει να καταβληθεί το ποσό της συµµετοχής του. Προέρχεται δε από την πίστωση του
αποθεµατικού.

•

Στον ΚΑ 30-7333.001 ποσό 20.000,00 € µε τίτλο «Αποκατάσταση
απρόβλεπτων ζηµιών αγροτικής οδοποιίας–δηµοτικής οδοποιίας ∆ήµου».
Σ’ αυτόν τον ΚΑ που αναµορφώθηκε παραπάνω και έµεινε κενός, γράφεται η
ανωτέρω πίστωση των 20.000 € όπως είχε υπολογισθεί µε βάση τη διαδικασία του
δωδεκατηµορίου το α’ τρίµηνο του 2011. Το ποσό προέρχεται από την πίστωση του
αποθεµατικού.
•

Στον ΚΑ 30-7333.009 πίστωση 30.000,00 € για τη δηµιουργία νέας
πίστωσης µε τίτλο µε τίτλο «∆ιευθέτηση ζηµιών τεχνικών υποδοµών ∆Ε
Βοιών».
Είναι η πίστωση που µεταφέρθηκε παραπάνω από τον ΚΑ 30-7333.001 όπου είχε
γραφτεί σ’ αυτόν λανθασµένα.
•

Στον ΚΑ -8122.056 ποσό 118.800,51 € για τη δηµιουργία νέας πίστωσης µε
τίτλο µε τίτλο «Νέα διώροφη οικοδοµή σε υπόγειο του πρώην δήµου
ΑΣΩΠΟΥ».
Η ανωτέρω πίστωση προέρχεται από την πίστωση του ΚΑ 30-7311.003 που
µεταφέρθηκε παραπάνω στο αποθεµατικό. Πρόκειται για οφειλή, που εκ παραδροµής
γράφτηκε στην τρέχουσα χρήση.
•

•

Στον ΚΑ -8122.057 ποσό 45.150,52 € για τη δηµιουργία νέας πίστωσης µε
τίτλο «Ανόρυξη γεώτρησης –κατασκευή εσωτ. δικτύου ύδρευσης
µεταφοράς ύδατος από γεώτρηση στο ∆∆ Συκιάς και αντικατάσταση
εσωτερικών δικτύων ∆∆ Συκέας».
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Η ανωτέρω πίστωση προέρχεται από την πίστωση του ΚΑ 25-7325.001 που
µεταφέρθηκε παραπάνω στο αποθεµατικό. Πρόκειται για οφειλή, που εκ παραδροµής
γράφτηκε στην τρέχουσα χρήση.
Στον ΚΑ 00-6731.001 ποσό 1.435,00 € για την ενίσχυση της γραµµένης
πίστωσης των 16.240,00 € µε τίτλο «Ετήσια εισφορά ∆ήµου στο Κέντρο
Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν Λακωνίας».
Η ανωτέρω πίστωση προέρχεται από την πίστωση του αποθεµατικού και ενισχύεται
διότι δεν επαρκεί, καθότι το ποσό που πρέπει να αποδώσουν όλοι οι ∆ήµοι, ανέρχεται στα
17.675,00 € και όχι 16.240,00 € που γράφτηκε αρχικά.
•

Στον ΚΑ 15-6041 ποσό 93.000,00 € για την ενίσχυση της γραµµένης
πίστωσης των 120.000,00 € µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων
της µερικής απασχόλησης».
• Στον ΚΑ 15-6051.001 ποσό 32.000,00 € για την ενίσχυση της γραµµένης
πίστωσης των 30.000,00 € µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ των
υπαλλήλων της µερικής απασχόλησης».
Οι ανωτέρω πιστώσεις µεταφέρονται από την πίστωση του ΚΑ 70-7413.002 που
µεταφέρθηκε παραπάνω στο αποθεµατικό. Πρέπει να ενισχυθούν ώστε να γίνει άµεσα η
πληρωµή των υπαλλήλων µερικής απασχόλησης για το µήνα Μάιο και ωσότου λήξουν οι
συµβάσεις τους. Είχε προϋπολογισθεί η πληρωµή τους µέχρι τέλος Απριλίου, γιατί βάσει της
εγκριτικής απόφασης των ∆ήµων µέχρι 30/4 θα έπρεπε να έληγε το πρόγραµµα, αλλά
σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. ΚΥΑ 1/29-4-2011 παρατάθηκαν µέχρι την συµπλήρωση των
18µηνων συµβάσεων.
•

Στον ΚΑ 00-6712 ποσό 40.000,00 € για την ενίσχυση της γραµµένης
πίστωσης των 39.665,48 € µε τίτλο «Απόδοση σε Παιδικούς και
βρεφονηπιακούς σταθµούς».
Η ανωτέρω πίστωση προέρχεται από την πίστωση του ΚΑ 00-6715.001, που
µεταφέρθηκε παραπάνω στο αποθεµατικό και είναι απαραίτητη για την πληρωµή του
προσωπικού των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών Μολάων και Ασωπού, καθότι µέχρι στιγµής
δεν έχει δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ, η σύσταση του νέου νοµικού προσώπου.
•

Στον ΚΑ 00-6713 ποσό 17.892,33 € για την ενίσχυση της υπάρχουσας των
11.928,22 € µε τίτλο «Απόδοση σε αθλητικούς οργανισµούς».
Το ανωτέρω ποσό προέρχεται από την πίστωση του ΚΑ 10-6011 που µεταφέρθηκε
παραπάνω στο αποθεµατικό, διότι το Ν.Π. του ∆ηµοτικού Σταδίου Μολάων καταργήθηκε µε
τις 58/2011 & 128/2011 αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου. Εκκρεµεί έλεγχος
νοµιµότητας της απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και εν συνεχεία δηµοσίευση
στο ΦΕΚ. Με την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών η πληρωµή της µισθοδοσίας των
υπαλλήλων θα ενταχθεί στη µισθοδοσία του ∆ήµου. Έως τότε το υφιστάµενο ακόµη Νοµικό
πρόσωπο πρέπει να επιχορηγηθεί, ώστε να πληρωθεί η µισθοδοσία των υπαλλήλων. (Το
ποσό που θα δοθεί είναι µε βάση τη µηνιαία δόση των 5.964,11 € που αποδίδαµε στο νοµικό
πρόσωπο του σταδίου 5.964,11Χ3=17.892,33).
•
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ΑΔΑ: 4Α3ΦΩΚ9-Ο
Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις, ο προϋπολογισµός διαµορφώνεται ως εξής:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

25.152.916,88

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

24.676.134,27

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

476.782,61

Μειοψηφούντος του κ. Χαραµή, ο οποίος δεν ψηφίζει ότι έχει σχέση µε το ΘΗΣΕΑ.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 143/2011.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραµµατέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Μέντης Γεώργιος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαµπος
Λύρας Χαράλαµπος
Μαρούσης Χαράλαµπος
Μαυροµιχάλης Κων/νος
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Ακριβές Απόσπασµα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Μολάοι 17-06-2011
Νικολινάκος Παναγιώτης
Η Ειδική Γραµµατέας
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χαραµής Αντώνιος
Παπαδάκη Ευγενία
Χριστάκος Σταύρος
∆ηµητρόπουλος ∆ηµοσθένης
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