ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασιάς.
Αριθ. Απόφασης 74/2011
«Διάθεση πίστωσης για δαπάνες εορταστικών εκδηλώσεων της Εθνικής Επετείου 25ης
Μαρτίου».
Στους Μολάους σήμερα στις 15 του μηνός Μαρτίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και
ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς,
ύστερα από την με αριθμό 5/11-03-2011 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 πέντε (25) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
2.
Αλειφέρη Παναγιώτα
2.Κρυπωτός Παναγιώτης
3.
Βουνελάκης Γεώργιος
4.
Ιατρόπουλος Δημήτριος
5.
Καλογερίνης Ηλίας
6.
Κολλιάκος Ιωάννης
7.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
8.
Λύρας Χαράλαμπος
9.
Μαρούσης Χαράλαμος
10. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
11. Πετράκης Χρήστος
12. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.
13. Σουρλάς Ιωάννης
14. Σπυριδάκος Βασίλειος
15. Σταθάκης Παναγιώτης
16. Τσαφατίνου Κατερίνα
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
18. Νικολινάκος Παναγιώτης
19. Παπαδάκης Γεώργιος
20. Τσάκος Πέτρος
21. Χαραμής Αντώνιος
22. Χριστάκος Σταύρος
23. Τσάκος Κωνσταντίνος
24. Μέντης Γεώργιος
25. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

1

Η Συνεδρίαση έγινε απόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων παραβρέθηκαν
οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός
Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου
Δημητρίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ.
Δαιμονιάς, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελιάς, Κουλούρης Ιωάννης Τ.Κ. Γέρακα, Τζεραφός Ανάργυρος
Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Πολυχρονίου Γεώργιος Τ.Κ.
Κυπαρισσίου, Μανίκης Κων/νος Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός
Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης
Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ.
Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Μπέλεσης
Αλέξανδρος Τ.Κ. Ρειχέας, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων,
Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα..
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας
διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του ΚΔΚ, πιστώσεις που είναι
γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της
Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για
την πληρωμή δαπανών, που αφορούν μεταξύ άλλων:
α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές,
αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα,
εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των
κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών
ενδιαφερόντων των κατοίκων του.
Με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 267 του ν.3852/2010 ορίζεται
ότι μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι
προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του
έτους 2010. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, εάν δεν έχει ψηφισθεί ο
προϋπολογισμός, δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης, με εξαίρεση
την καταβολή των αποδοχών και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.
Από τις ανωτέρω διατάξεις σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 160 του ΚΔΚ,
προκύπτουν τα ακόλουθα:
α. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 267 του ν.3852/2010 αναφέρονται
αποκλειστικά στον προϋπολογισμό του έτους 2011 και αφορούν όλους τους δήμους.
β. Οι προϋπολογισμοί των συνενούμενων ΟΤΑ του έτους 2010, ισχύουν για ένα το
πολύ τρίμηνο ως ενιαίος προϋπολογισμός του νέου δήμου. Αυτό σημαίνει ότι οι πιστώσεις
που είχαν εγγραφεί στους προϋπολογισμούς του έτους 2010, θεωρούνται – με τον
ποσοτικό περιορισμό που αναφέρεται παρακάτω – ως πιστώσεις του νέου προϋπολογισμού
που μπορεί να διατίθενται (ψηφίζονται) από τα αρμόδια όργανα.
γ. Δαπάνες για τις οποίες δεν είχε εγγραφεί πίστωση στους προϋπολογισμούς έτους
2010 των καταργούμενων ΟΤΑ, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν. Εφόσον όμως
είχαν εγγραφεί πιστώσεις, δεν εξετάζεται αν αυτές έχουν αναλωθεί μέσα στο έτος 2010 και
αν έχει ή όχι απομείνει υπόλοιπο κατά τη λήξη του έτους.
δ. Η δυνατότητα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά τα ανωτέρω αφορά όλες τις
κατηγορίες δαπανών (υποχρεωτικών και μη) και όχι μόνο αυτές στις οποίες αναφέρεται το
άρθρο 160 του ΚΔΚ.
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ε. Το δωδεκατημόριο αποτελεί το 1/12 του αθροίσματος των πιστώσεων το ίδιου
(τετραψήφιου) κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού έτους 2010 όλων των
καταργούμενων ΟΤΑ, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με τις τυχόν αναμορφώσεις μέχρι
31/12/2010. Το ποσό αυτό αποτελεί κατά κωδικό αριθμό το ανώτατο όριο της πίστωσης
που μπορεί να διατεθεί ανά μήνα μέχρι την 31η Μαρτίου 2011.
στ. Κατά την ανωτέρω διαδικασία (υπολογισμός του δωδεκατημόριου) εξετάζεται η
ταυτότητα των κονδυλίων, έτσι ώστε να αθροίζονται μόνο οι πιστώσεις που αφορούν το
ίδιο αντικείμενο δαπάνης κατά υπηρεσία. Τυχόν διαφοροποιημένη μεταχείριση του ίδιου
κωδικού αριθμού εξόδων από τους συνενούμενους ΟΤΑ αντιμετωπίζεται κάτω από το
πρίσμα αυτό.
Ενόψει του εορτασμού της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου και προκειμένου να πληρώσουμε
τις δαπάνες που θα απαιτηθούν, πρέπει να ψηφίσουμε τη σχετική πίστωση, σύμφωνα με τα
ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε
υπόψη του, τις διατάξεις των άρθρων 158 παρ. 3 περ. α) & 160 του ΚΔΚ, τις μεταβατικές
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010, τους προϋπολογισμούς έτους 2010 των
Δήμων Μολάων, Μονεμβασίας, Ασωπού, Βοιών, Ζάρακα όπως ίσχυαν στις 31/12/2010 με τις
τυχόν αναμορφώσεις και μετά από μικρή διαλογική συζήτηση:

αποφ ασίζει ομόφ ωνα
Ψηφίζει πίστωση 2.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-6443 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων
εθνικών ή τοπικών εορτών».
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 74/2011.
Για τα ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται όπως πιο κάτω:
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Μέντης Γεώργιος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Πετράκης Χρήστος
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.
Σουρλάς Ιωάννης
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Ακριβές Απόσπασμα
Νικολινάκος Παναγιώτης
Μολάοι 21-03-2011
Παπαδάκης Γεώργιος
Η Ειδική Γραμματέας
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Παπαδάκη Ευγενία
Τσάκος Κων/νος
Δημητρόπουλος Δημοσθένης
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