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ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων ενιαίου προϋπολογισμού Δ. Μονεμβασιάς  

Στους Μολάους, σήμερα, την  01-02-2011  ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασιάς συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς,  ύστερα από την 1242/26-01-2011 

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              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)               Χαραμής Αντώνιος 

2.   Μαυρομιχάλης Κων/νος                

3.   Ιατρόπουλος Δημήτριος  

4.    Λύρας Χαράλαμπος  

5.   Μαρούσης Χαράλαμπος  

6.   ΧριστάκοςΣταύρος                                                                                                                                                                                                                                                                    

7.   Παπαδάκης Γεώργιος 

       (Αναπλ. Μέλος) 

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

   Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ  ανέφερε τα 

εξής: 
Σύμφωνα με την περιπτ. δ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η οικονομική 

επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων 

του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.  

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, 

ενώ αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του ΚΔΚ, που 

διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές, έξοδα παράστασης, 

μισθώματα, υποχρεωτικές εισφορές κ.λ.π.), μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για 

το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Τα έξοδα που θα αποφασισθούν και θα 

πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία αυτή, θα είναι έξοδα του προϋπολογισμού έτους 

2011 και όχι του προηγούμενου έτους. 

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. 

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. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν 

έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας οι πιστώσεις που 

έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του 



Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του κοινοτικού Συμβουλίου. 

Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των 

πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση 

των οικονομικών του Δήμου ή της Κοινότητας, θα γίνει ο συντονισμός της 

οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών και κοινοτικών υπηρεσιών και θα 

παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η 

αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για 

ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό-κοινοτικό ταμείο. 

Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη 

διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με 

μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να 

πραγματοποιηθεί η δαπάνη 

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της  

− την περιπτ. δ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10  

− τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 267 του ν.3852/2010  

− την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985  

− την εγκ. 45/74300 /28.12.2010του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.  

− τους προϋπολογισμούς έτους 2010 των Δήμων Μολάων, Μονεμβασίας, 

Ασωπού ,Βοιών, Ζάρακος όπως ίσχυαν στις 31/12/2010 με τις τυχόν 

αναμορφώσεις. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Ψηφίζει ως εξής τις κάτωθι πιστώσεις: 
 

1. Του Κ.Α. 25-6633.001 πίστωση ποσού 3.675,00€ για την προμήθεια 
Χλωρίου. 

     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως 
πιο κάτω. 

 

 

 

 



     

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 

   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

                                                                       3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                                       4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

                                                                       5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

                                                                       6) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

                                                                        

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε  

 
  Δελήγιαννης Νικόλαος 
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