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Νο 3/23-01-2012 
 

Αριθ.Αποφ.  14/2012 
ΘΕΜΑ: Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 Δήμου 
Μονεμβασιάς.  
       Στους Μολάους, σήμερα, την  23-01-2012  ημέρα Δευτέρα   και ώρα 10:30 π.μ. 

στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  960/17-01-2012 

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) Μαρούσης Χαράλαμπος                 

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                             

3.Ιατρόπουλος Δημήτριος  

4.Μαυρομιχάλης Κων/νος                

5.Λύρας Χαράλαμπος 

6. Χαραμής Αντώνης                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 
     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 και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης 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. 

3/03-01-2012 απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και την αριθ. 1/03-

01-2012 απόφαση για το ετήσιο πρόγραμμα δράσης , το οποία και εισηγείται στην 

Οικονομική Επιτροπή. 

Σύμφωνα με την  ΚΥΑ οικ. 50698/02-12-2011 (ΦΕΚ 2832/14-12-2011 τεύχος Β’) 

«Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2012-

τροποποίηση της υπ αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης {Καθορισμός του 

τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων}», η οικονομική επιτροπή  

συντάσσει 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 κ. Χριστάκος Σταύρος κατέθεσε γραπτό 

υπόμνημα στο οποίο αναφέρονταν τα εξής: 

Στο  προσχέδιο του προϋπολογισμού δεν υπάρχουν τα εισπραχθέντα μέχρι 31-12  , 

για το οποίο υπήρχε η δυνατότητα αφού ήδη έχει λήξει το οικονομικό έτος . Θα 

μπορούσαν οι προβλέψεις για τα έσοδα και τις δαπάνες να βασιστούν πάνω σε 

πραγματικά αντικειμενικά στοιχεία σε ετήσια βάση .  

Το χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρεται στη νέα χρήση αποτελείται από επιμέρους 

χρηματικά υπόλοιπα ( τακτικά , ειδικευμένα , ανταποδοτικά κ.τ.λ. )  . το τμήμα του 

χρηματικού υπόλοιπου που προέρχεται από ανταποδοτικά έσοδα πρέπει να είναι 

ξεχωριστό και να κατανέμεται στις δαπάνες των αναλόγων ανταποδοτικών 

υπηρεσιών . π.χ.  χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ύδρευση πρέπει  να 

κατανεμηθεί στα έξοδα της ύδρευσης  , ομοίως στην καθαριότητα κ.τ.λ.  

Επειδή το έτος 2012 αλλά και το προηγούμενο έτος 2011 στην καθαριότητα ισχύει 

διαφορετικό τιμολόγιο ανά δημοτική ενότητα πρέπει  να γίνεται ξεχωριστός 

προϋπολογισμός ανά δημοτική ενότητα , ισοσκελισμένος , από τον οποίο να 

προκύπτει η αναγκαιότητα επιβολής διαφορετικών τελών ανά δημοτική ενότητα και 

να δικαιολογείται η άνιση επιβάρυνση των πολιτών .  



Το έτος 2011 εφαρμόστηκε διαφορετικό τιμολόγιο ύδρευσης στις δημοτικές ενότητες 

οπότε πρέπει να γίνει ξεχωριστός προϋπολογισμός για κάθε δημοτική ενότητα που 

να δικαιολογεί την άνιση επιβάρυνση των δημοτών και τα χρήματα που θα 

προέρθουν από καταναλώσεις του 2011 η και προηγουμένων ετών να κατανεμηθούν 

ανά δημοτική ενότητα .  

 Δεν έχει παρθεί απόφαση καθορισμού τελών φωτισμού και καθαριότητας από την 

οποία να προκύπτει ότι  η αντίστοιχη υπηρεσία είναι ισοσκελισμένη στα έσοδα και τα 

έξοδα και να δικαιολογείται επαρκώς η διαφορετική επιβάρυνση των δημοτών ανά 

δημοτική ενότητα  

Δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία είσπραξης του ΤΑΠ σε κάποιες ΔΕ. 

-έχουν δοθεί 600.000 για το νομικό το όποιο είναι τρομερά υπερβολικό για την 

τρέχουσα περίοδο   

Σχετικά με την κατανομή των χρημάτων για το τεχνικό πρόγραμμα   θα μπορούσε να 

είχε γίνει ουσιαστικός διάλογος με κύρια σημεία : 

-πόσα χρήματα και από ποιες πηγές θα πάρει η κάθε τοπική κοινότητα με βάση τα 

πληθυσμιακά κριτήρια , τις ανάγκες των κοινοτήτων και την αίσθηση του δίκαιου 

στους τοπικούς συμβούλους και στους πολίτες .   

 
Ψηφίζω τις υποχρεωτικές δαπάνες του προϋπολογισμού και τις επιχορηγήσεις.  
 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χαραμής Αντώνιος  ανέφερε ότι 

προϋπολογισμός σημαίνει ανάπτυξη κάτι το οποίο δεν διαφαίνεται στο προσχέδιο 

του προϋπολογισμού. Εμείς καλούμαστε να συζητήσουμε σύνταξη προϋπολογισμού 

χωρίς να έχουμε εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας Τεχνικό 

πρόγραμμα 2012. Κοιτώντας το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 

σύμφωνα με την εισήγηση της Εκτελεστικής επιτροπής  ο τεχνικό πρόγραμμα του 

2012     είναι μια επανάληψη του τεχνικού προγράμματος του 2011. Η σύνταξη του 

προϋπολογισμού του 2012 γίνεται από την οικονομική επιτροπή εκπρόθεσμα ,και 

επιπλέον δεν μπορώ να ψηφίσω εφόσον δεν έχει γίνει τεχνικό πρόγραμμα ανά 

Δημοτική Κοινότητα & Τοπική Κοινότητα & ανά Δημοτική Ενότητα.   

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

προϋπολογισμού παρά μόνο στο σκέλος των εξόδων που αφορά υποχρεωτικές 

δαπάνες και κυρίως μισθοδοσία υπαλλήλων ,τις πιστώσεις που αναφέρονται σε 

μεγάλα έργα όλων των Δημοτικών ενοτήτων ,και όσων έργων  είχαν ενταχθεί στο 

πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» μέχρι και τον Ιούνιο του 2010, καθώς επίσης  τα έργα & 

μελέτες  όλων των ΔΕ που είχαν εγγραφεί στους προϋπολογισμούς του 2010.   



 
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  50698/02-12-2011 (ΦΕΚ 2832/14-12-2011 τεύχος Β’) 

- την υπ’ αριθ.3/03-01-2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία 

εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή 

- την υπ’ αριθ.1/03-01-2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία 

εισηγήθηκε το προσχέδιο του Ετήσιου προγράμματος δράσης στην Οικονομική 

Επιτροπή 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Μειοψήφησαν ο κ.Χριστάκος & ο κ.Χαραμής) 

 
        Τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασιάς για το έτος 

2012, 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)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε.  

 
  Δελήγιαννης Νικόλαος 
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