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έτους
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Δήμου

Στους Μολάους, σήμερα, την 31-10-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 25032/25-10-2013
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαρούσης Χαράλαμπος

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)
3. Μαυρομιχάλης Κων/νος
4. Λύρας Χαράλαμπος
5. Ιατρόπουλος Δημήτριος
6. Χαραμής Αντώνιος
7. Καλογερίνης Ηλίας(Αναπ. Μέλος)
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση
απουσίας τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη
αναπλήρωσή τους, τα οποία και παρευρέθησαν.
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής ανέφερε τα εξής.
Στην περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από
τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού
του δήμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 και ιδίως στην παράγραφο 5, η
οικονομική επιτροπή έως την 5η Σεπτεμβρίου, η οποία ημερομηνία είναι ενδεικτική ,
εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, και καταρτίζει το
σχέδιο του προϋπολογισμού.
Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του
σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο
Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας
των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη

γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό
την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του
Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες για την
εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών
προσδιορίζονται οι δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια
προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών
που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση και γ) δεν έχουν ενσωματώσει
το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του
Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη
περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι
αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του
σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο
Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του
προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό
συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη
του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από
αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν
στο σχέδιο του προϋπολογισμού.
Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά
παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο δημοτικό συμβούλιο, το
ίδιο το δημοτικό συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την
προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο,
λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή
διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της,
υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του
προϋπολογισμού.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες
στην από 23/10/2013 συνεδρίασή της σχετικά με το προϋπολογισμό του Δήμου οικ.
έτους 2014, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει η Εκτελεστική Επιτροπή.
Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η
Εκτελεστική Επιτροπή:
δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο
της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το
προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ’
αριθ. 4/2013 απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο και εισηγείται
στην Οικονομική Επιτροπή.
Κατόπιν αυτών πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου
προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2014 και στη συνέχεια να το
υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.
Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χριστάκος Σταύρος ανέφερε ότι
σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού έχει να κάνει τις εξής παρατηρήσεις :
Πρέπει να δημιουργηθεί αποθήκη στο Δήμο ώστε η διαχείριση των προμηθειών του
Δήμου , περίπου 300.000 ευρώ το χρόνο να γίνεται αποτελεσματικότερα και με
μεγαλύτερη διαφάνεια.
Η επιχορήγηση 300.000 ευρώ το χρόνο για την λειτουργία του Νομικού προσώπου
και παράλληλα η διάθεση 140.000 ευρώ περίπου για πολιτιστικές εκδηλώσεις και
50.000 τουλάχιστον για λειτουργικά έξοδα του Νομικού προσώπου δημιουργεί

μεγάλη επιβάρυνση στο Δήμο , ειδικά την τρέχουσα περίοδο που οι πόροι της
αυτοδιοίκησης έχουν μειωθεί σημαντικά.
Στα χρηματικά ποσά που έχουν διατεθεί στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες για την
εκτέλεση έργων το έτος 2014 πρέπει να συμπεριληφθούν αφενός η επιχορήγηση
270.000 ευρώ του άρθρου 27 του ν.3756/2009 για επενδύσεις η οποία έχει γράφει
ως έσοδο στον προϋπολογισμό στον Κ.Α. 0619.003 αλλά και πόροι από τέλη
παρεπιδημουντων , Ταπ και άλλα τακτικά έσοδα ώστε να δοθούν επιπλέον πόροι
στις τοπικές κοινότητες αφού την τρέχουσα περίοδο οι πόροι από ΣΑΤΑ είναι στο
30%
περίπου
του
έτους
2011.
Οι επενδύσεις στον τομέα της ύδρευσης και της καθαριότητας θα μπορούσαν να
καλυφθούν με έσοδα από ανταποδοτικά τέλη ώστε η ΣΑΤΑ να χρησιμοποιηθεί
ολόκληρη στον τομέα των τεχνικών έργων.
Με δεδομένη την μείωση των πόρων από την τακτική οικονομική ενίσχυση πρέπει να
δοθεί μεγάλο βάρος στην περιστολή των δαπανών ειδικά στον τομέα των
συντηρήσεων όπου υπάρχει μεγάλο περιθώριο ώστε να μην υπάρχει μείωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δήμο .
Καταλήγοντας ψηφίζω μόνο τις υποχρεωτικές δαπάνες του προϋπολογισμού.
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χαραμής Αντώνιος κατέθεσε γραπτό
υπόμνημα στο οποίο αναφέρονταν τα εξής:
Το σχέδιο του προϋπολογισμού που εσείς έχετε καταρτίσει και που έχουμε μπροστά
μας , είναι ένας πλασματικός προϋπολογισμός για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά εκτός
τόπου και χρόνου , καταδίκη για το τόπο μας για τις πόλεις μας και τα χωριά μας.
Χωρίς διαφάνεια , χωρίς συμμετοχή , χωρίς δημοκρατικές διαδικασίες αλλά
αποσπασματικά και εικονικά χωρίς να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που λόγω της
οικονομικής και όχι μόνο κρίσης που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας συνεχώς
μεγαλώνουν και γίνονται περισσότερα.
Δεν γνωρίζουμε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τα τεχνικά προγράμματα αν και
ελάχιστη σημασία έχει αφού τελικά ελάχιστα από αυτά που αναφέρονται εκτελούνται.
Οι κατανομές προς τις Δημοτικές και τοπικές Κοινότητες είναι μηδενικές τουλάχιστον
όσον αφορά τον πρώην Δήμο Βοιών.
Δεν υπάρχουν πίνακες έργων , προμηθειών και εργασιών ανά δημοτική και τοπική
κοινότητα ώστε να υπάρξει σύγκριση.
Δεν υπάρχουν πίνακες ανταποδοτικών τελών (π.χ καθαριότητας-ύδρευσης κτλ) ανά
ΔΚ & ΔΚ (έσοδα-έξοδα).
Τα έσοδα είναι δυσανάλογα από τις Δημοτικές Ενότητες π.χ συγκριτικά Μολάων και
Μονεμβάσιας και δεν εισπράττονται με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής και όχι βεβαίως
των κατοίκων.
Εγγράφονται πιστώσεις στον προϋπολογισμό οι οποίες δεν εκτελούνται
(χρησιμοποιούνται).οι συνεχείς αναμορφώσεις σε όλη την διάρκεια του έτους , τις
οποίες και ασφαλώς δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε , αλλοιώνουν τελείως
ακόμη και αυτούς τους προϋπολογισμούς που εσείς έχετε συντάξει κατά παράβαση
των νόμων και των κανόνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Μπαίνουν πιστώσεις σε διάφορους κωδικούς χωρίς ποτέ να απορροφώνται ,
δεσμεύονται χρήματα και από άγνοια ή άλλους λόγους που δεν θα απορροφηθούν
μέσα στο οικονομικό έτος , επαναλαμβάνονται στο προϋπολογισμό ίδιες και ίδιες
μελέτες , υπάρχουν απλήρωτες ακόμη μελέτες που έχουν γίνει από τον πρώην δήμο
μέχρι το 2010 γιατί ;
Δεν υπάρχει όραμα ,δεν υπάρχει υποψία ανάπτυξης ! Αντίθετα γίνεται κανόνας η
εξάρτηση.
Επαναλαμβάνω τα ερωτήματα που έθεσα και κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού
του 2013 , και βέβαια ουδέποτε πήρα απάντηση.

Τι έγιναν τα χρήματα από τα υπόλοιπα του 2010 του δημοτικού Σταδίου Νεάπολης
του Δήμου Βοιών , περίπου 50.000,00€ , γιατί δεν αναγράφονται πουθενά στον
προϋπολογισμό , που τα δώσατε και γιατί;
Τι έγιναν τα χρήματα από την χρηματοδότηση του 2012 για την Νεάπολη
100.000,00€ από ΣΑΤΑ για διανοίξεις δρόμων;
Τι απέγιναν οι 310.000,00€ περίπου ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου Βοιών ;
Τι έγιναν οι 170.000,00€ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Βοιών;
Τι έγιναν οι 70.000,00€ της Πινακοθήκης –Βιβλιοθήκης «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ» του Δήμου
Βοιών;
Τι έγιναν οι 70.000,00€ του παιδικού σταθμού Νεάπολης;
Τι απέγιναν οι 50.000,00€ από το δημοπρατημένο έργο του 2010 του Δήμου Βοιών
«Συντήρηση κτηρίων» ,που εξαφανίστηκαν ;
Τι απέγιναν οι πιστώσεις από τις εκπτώσεις των δημοπρατημένων έργων μέχρι το
2010 του Δήμου Βοιών , περίπου 250.000,00€;
Εν τέλει τι έγιναν , που εξαφανίστηκαν οι 50.000,00€ από την εκκαθάριση της
λειτουργίας του Σπηλαίου Καστανιάς;
Αντί αυτών , υποσχέσεις και λόγια για τους δύστυχους κατοίκους των βατίκων και όχι
μόνο!
Καταψηφίζω λοιπόν αυτόν το προϋπολογισμό της αδιαφάνειας, της μιζέριας , των
κατατμήσεων και των απευθείας αναθέσεων.
Αυτόν το προϋπολογισμό που καταδικάζει τον τόπο μας και ιδιαίτερα τα βάτικα σε
γρήγορο θάνατο και αφανισμό.
Ψηφίζω θετικά μόνο ότι έχει σχέση με τους υπαλλήλους , τις πιστώσεις που
αναφέρονται σε μεγάλα έργα όλων των δημοτικών ενοτήτων , όσων έργων είχαν
ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» , ΟΣΚ κτλ μέχρι το Ιούνιο 2010 , καθώς επίσης
τα έργα και τις μελέτες όλων των δημοτικών ενοτήτων που είχαν εγγραφεί στους
προϋπολογισμούς του 2010.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-

την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

-

Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013

-

το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει

-

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 υπ’ αριθ. 29-10-2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την
οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική
Επιτροπή

-

την ΚΥΑ 30842/31-07-2013 (ΦΕΚ1896/01-08-2013 τεύχος Β’)

-

Τια απόψεις του Αντιπροέδρου κ. Χριστάκου και του μέλους της Ο.Ε κ.
Χαραμή.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψήφησαν ο κ.Χριστάκος & ο κ.Χαραμής)

Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασίας για το έτος
2014, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε
εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

