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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 7/12-04-2011 
 

Αριθ.Αποφ. 54/2011 

Θέμα: Σύνταξη εισηγητικής έκθεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 
Δήμου Μονεμβασιάς.  
 

       Στους Μολάους, σήμερα, την  12-04-2011  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Μονεμβασιάς,  ύστερα από την  6209/08-04-2011 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)   Ιατρόπουλος Δημήτριος    

2.  Χριστάκος Σταύρος              

3.  Μαρούσης Χαράλαμπος        

4.  Μαυρομιχάλης Κων/νος                

5.  Λύρας Χαράλαμπος         

6.  Χαραμής Αντώνιος                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη 

Νικόλαο. 
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. 

Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η 

Εκτελεστική Επιτροπή: 

α) 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. 

β) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ’ αριθ. 

5/07-04-2011 απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο και 

εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή. 
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Σύμφωνα με την  ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’) 

«Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 

2011»,η οικονομική επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου, και 

υποβάλλει το σχέδιο προϋπολογισμού, αιτιολογώντας κάθε εγγραφή, για συζήτηση 

και απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην αιτιολογική έκθεση δικαιολογείται, με 

συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι 

λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του 

σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασιάς για το έτος 2011 και στη 

συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατέθεσε γραπτό υπόμνημα στο οποίο 

αναφέρονταν τα εξής: 

     Οι εγγραφές στον προϋπολογισμό στο σκέλος των εξόδων που προέρχονται 

από πόρους τακτικών εσόδων  ( Παρεπιδημουντων , επί των ακαθαρίστων , ΚΟΚ , 

Νεκροταφεία κ.τ.λ. ) πρέπει να υλοποιούνται ως δαπάνες ανάλογα με την πορεία 

εισπράξεων των αντίστοιχων εσόδων   

-         

-        

Διαφωνώ με την διαδικασία κατανομής των πόρων από ανταποδοτικά έσοδα ( 

Τέλη φωτισμού και καθαριότητας , Τέλη Ύδρευσης ) αφού έπρεπε να 

κατανεμηθούν ανάλογα με το ποσό εσόδων από κάθε δημοτική ενότητα ( Τέως 

καποδιστριακό Δήμο ) ως εξής :  Είτε να γίνει ξεχωριστός απολογισμός ανά 

δημοτική ενότητα αφού υπάρχει διαφορετικό τιμολόγιο είτε από το σύνολο των 

εσόδων της υπηρεσίας ύδρευσης να αφαιρεθούν οι υποχρεωτικές δαπάνες και το 

υπόλοιπο προς κατανομή ποσό να μοιραστεί αναλογικά με τα έσοδα κάθε 

δημοτικής ενότητας 

 

-        

Κάθε κωδικός των εξόδων να ξεκαθαριστεί από ποιο τμήμα των εσόδων 

προέρχεται και η υλοποίηση του να γίνεται μετά την είσπραξη του αντίστοιχου 

εσόδου . 

 Στα ανταποδοτικά τέλη  της υπηρεσίας αποχέτευσης αντί του ποσού 181.000 

€  για την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων να γραφεί  πίστωση 90.000 € για 

την προμήθεια μηχανήματος για UV 

-        

ακτινοβολία στο τελικό επεξεργασμένο προϊόν 

του βιολογικού καθαρισμού . Επίσης το υπόλοιπο ποσό να κατανεμηθεί ως μελέτη 

και έως ένα μικρό έργο κατασκευής δικτύων 

 

-        

Να ενισχυθεί  η πίστωση προμήθειας οικοδομικών υλικών 

 

-        

Να εγγραφεί πίστωση για την συντήρηση του ασύρματου δικτύου ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

 Για την υλοποίηση των έργων με απευθείας ανάθεση , χωρίς μελέτη , προτείνω 

η επιτροπή παραλαβής των μικρών έργων να παρίσταται στην εγκατάσταση του 

αναδόχου ειδικά σε έργα που δεν περιέχουν ποσότητες και μονάδες , όπως έργα 

οδοποιίας . 
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-         

-        

Ένας εκπρόσωπος από κάθε παράταξη να ενημερώνεται για την έναρξη κάθε 

εργασίας ώστε να είναι δυνατός η παρακολούθηση των εργασιών  

 

-        

Στην κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος έπρεπε να είχε ήδη ξεκαθαριστεί 

σε κάθε τοπική κοινότητα ποια πίστωση θα χρησιμοποιήσει το 2011 

 

-        

Να υπάρχει πρόβλεψη ώστε τα τέλη παρεπιδημουντων και τα τέλη από την 

ενοικίαση αιγιαλού και κοινοχρήστων χώρων να αποδίδονται ως έργο και ως 

υπηρεσία στις τοπικές κοινότητες από τις οποίες προέρχονται 

 

Με βάση τα παραπάνω 

Να γίνει προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων  και ενέργειες με δράσεις όπως 

αλλαγή λαμπτήρων , κ.τ.λ. 

Ψηφίζω τις υποχρεωτικές δαπάνες του προϋπολογισμού , τα έσοδα  καθώς και τις 

δαπάνες που δεν εμπίπτουν σε όσα παραπάνω ανέφερα . 

 Καταψηφίζω τις επεκτάσεις και τις επενδύσεις απο τα ανταποδοτικά τέλη 

Καθαριότητας και ύδρευσης  γιατί διαφωνώ με την μέθοδο κατανομής τους . 

Επίσης καταψηφίζω την κατανομή έργων στο τεχνικό πρόγραμμα λόγω της 

διαδικασίας ,  αποτέλεσμα της οποίας είναι  οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των 

τοπικών κοινοτήτων  να μη γνωρίζουν ποια έργα θα υλοποιήσουν στην Κοινότητα 

τους το έτος 2011 ,  επίσης στην διαδικασία κατάρτισης του τεχνικού 

προγράμματος σε κάθε  δημοτική ενότητα έπρεπε να συμμετέχουν οι σύμβουλοι 

όλων των παρατάξεων .  

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χαραμής Αντώνιος  ανέφερε ότι διαφωνεί 

με το τεχνικό πρόγραμμα έτσι όπως έχει καταρτιστεί  ανά Δημοτική Ενότητα και ότι 

θα έπρεπε να γίνει καταμερισμός ανά Δημοτική Κοινότητα & Τοπική Κοινότητα. 

Έθεσε το ερώτημα για το αν ισχύει η ποσόστωση του 20% για τα έσοδα από τις 

ανεμογεννήτριες που εισπράττονται σε όφελος  της ΔΕ Μολάων ,να πηγαίνουν για 

έργα στο σύνολο του Δήμου, όπως ισχύει σε άλλες κατηγορίες εσόδων. 

Καταλήγοντας ο κ. Χαραμής Αντώνιος ανέφερε ότι δεν εγκρίνει το προσχέδιο του 

προϋπολογισμού παρά μόνο στο σκέλος των εξόδων που αφορά τα συνεχιζόμενα 

έργα & μελέτες που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Βοιών. 

 
Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο, είδε το γραπτό υπόμνημα του 

Αντιπροέδρου της ,τις απόψεις του κ. Χαραμή  και έλαβε υπόψη της :  

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

- την ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’) 

- την υπ’ αριθ.5/07-04-20011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία 

εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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Τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασιάς για το έτος 

2011, όπως εμφανίζεται 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                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                                1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       5)ΧΑΡΑΜΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραμματέας Ο.Ε  

 

  Δελήγιαννης Νικόλαος 
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