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Αριθ.Αποφ.  03/2012 
ΘΕΜΑ: Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου 
Μονεμβασιάς.  
       Στους Μολάους, σήμερα, την  21-01-2013  ημέρα Δευτέρα   και ώρα 12:00 μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  929/17-01-2013 

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              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. 
       
      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 όμως δεν 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. 

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. 

2/10-01-2013 απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο και 

εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή. 

Σύμφωνα με την  ΚΥΑ οικ. 47490/18-12-2012 (ΦΕΚ 3390/18-12-2012 τεύχος Β’) 

«Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2013-

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

τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων}», τα κυριότερα θέματα που 

εισάγονται είναι τα εξής: 

1) Επαναφέρεται στο σκέλος των εξόδων ο Κ.Α 85 Προβλέψεις εισπρακτέων 

υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε  

2) Εισάγονται νέες διαδικασίες στοχοθεσίας. 

3) Και το βασικότερο αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού   των εσόδων. Συγκεκριμένα 

για την εκτίμηση του αθροίσματος των ομάδων εσόδων   λαμβάνονται υπόψη 

τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2012 (εισπραχθέντα 

έσοδα) μέχρι τον αντίστοιχο μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 

του 2013  

Επίσης τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, τα οποία 

προϋπολογίσθηκαν με βάση τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ,καλύπτουν 

υποχρεωτικά το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μην 

δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές. 

Για τα τέλη ύδρευσης να σημειωθεί ότι θα παραμείνουν τα ίδια όπως περιγράφονται 

στην 407/2012 ΑΔΣ ,προϋπολογίζεται όμως μετά την εμπειρία της εφαρμογής της 

κατά το 2012 ,ότι η εφαρμογή της θα αποφέρει έσοδα που θα αφορούν το 2013 

όπως φαίνεται στο συνημμένο προσχέδιο  της εκτελεστικής . 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του 

σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασιάς για το έτος 2013 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 έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις :  

Υπάρχει διαφορά στα προϋπολογισθέντα ποσά με τα αντίστοιχα απολογιστικά ποσά 

στους τομείς : Τέλη φωτισμού και καθαριότητας , Τέλος Ακίνητης Περιουσίας , τέλη 

παρεπιδημούντων και Ακαθαρίστων. 



Υπάρχει μεγάλος αριθμός πιστώσεων για εργασίες στο όριο της απευθείας ανάθεσης 

στις οποίες για να γίνεται δυνατός ο έλεγχος από τις παρατάξεις της μειοψηφίας 

πρέπει να γίνεται γνωστό η έναρξη κάθε εργασίας και να γίνεται δυνατή η συμμετοχή 

εκπροσώπων των παρατάξεων της μειοψηφίας στην εγκατάσταση του αναδόχου για 

κάθε εργασία. 

Υπάρχει μεγάλος αριθμός μελετών με πιστώσεις περίπου 20.000,00 € , χωρίς να 

γίνεται γνωστό πως προεκτιμήθηκε  το κόστος των μελετών.  

Οι δαπάνες για συντηρήσεις στον προϋπολογισμό αποτελούν μεγάλο ποσοστό 

στερώντας πιστώσεις από  επενδύσεις . 

Από επαφή που είχα με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής 

ενότητας Μονεμβασίας δεν έχουν ενημερωθεί για τα έργα που συμπεριλήφθησαν στο 

ετήσιο πρόγραμμα δράσης και σε πολλές περιπτώσεις διαφέρουν από τα έργα που 

πρότειναν. 

Προτείνω στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης να περιληφθούν τα εξής έργα :  

- Μελέτη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το αγκυροβόλιο πλοίων στον όρμο 

των Βατικων. 

 - Προμήθεια μηχανήματος UV ακτινοβολίας για την επεξεργασία του τελικού 
προϊόντος του υγρού υπολοίπου του βιολογικού καθαρισμού ώστε να γίνει δυνατή η 
χρήση του για άρδευση  

-μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το αλιευτικό καταφύγιο στη παλιά 
Μονεμβάσια στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη  

-Κυκλοφοριακή μελέτη για την τοπική κοινότητα Μονεμβασίας 

- Μελέτη για την επέκταση του δικτύου Αποχέτευσης στους παραλιακούς οικισμούς 
της Τοπικής Κοινότητας Νομίων  

- Αλλαγή δικτύου ύδρευσης στην περιοχή κάτω χωριού στην Τοπική Κοινότητα 
Κουλεντίων  

-Αλλαγή κουφωμάτων στο δημοτικό σχολείο Νομίων το οποίο χρησιμοποιείτε ως 
κινηματογραφική λέσχη από το Σύλλογο Πολιτιστικές Διαδρομές  

- Κατασκευή στηθαίου αντιστήριξης στο κοιμητήριο της ΤΚ Αγγελωνας  
 
Τέλος πρέπει  κατά τη γνώμη μου  οι περιοχές του Δήμου που δεν έχουν περιληφθεί 
στην διάθεση πιστώσεων από το ΕΣΠΑ να ενισχυθούν από το τεχνικό πρόγραμμα 
στα πλαίσια της ισορρόπησης ανάπτυξης των περιοχών του Δήμου .  
 
Ψηφίζω μόνο τις υποχρεωτικές δαπάνες του προϋπολογισμού  

Το μέλος της Ο.Ε κ. Ιατρόπουλος Δημήτριος ανέφερε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη σε 
μελέτες  που αφορούν την ΔΕ Ασωπού και οι οποίες είναι οι εξής: 



• Μελέτη χάραξης οδού παράκαμψης Ασωπού-Παπαδιανίκων 

• Μελέτη ανάπλασης δημοτικών χώρων Πλύτρας 

• Μελέτη ανάπλασης κτηρίου Συκικής  Πλύτρας 

• Μελέτη ανάπλασης αποθήκης ένωσης ΤΚ Παπαδιανίκων  

• Μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου Αρχαγγέλου –Πυλάς 

• Μελέτη ανάπλαση παραλίας Αρχαγγέλου  

• Μελέτη ανάπλασης πλατείας ΤΚ Ασωπού 

• Μελέτη αποπεράτωσης Δημοτικού σταδίου ΔΕ Ασωπού 

και κάποιες από αυτές αν δεν ενταχθούν στον παρόντα προϋπολογισμό θα πρέπει 

οπωσδήποτε να ενταχθούν στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2014.  

Συνεχίζοντας ο κ. Ιατρόπουλος ανέφερε ότι ελέγχοντας το προσχέδιο του 

προϋπολογισμού διαπίστωσε ότι τόσο στην υπηρεσία τεχνικών έργων αλλά και από 

τα έργα ανταποδοτικού χαραχτήρα, η ΔΕ Ασωπού υστερεί αναλογικά σε σχέση με τις 

υπόλοιπες ΔΕ συγκριτικά  με το πληθυσμό της κάθε ΔΕ , και για το αληθές του λόγου 

του ανέφερε τα ποσά αθροιστικά για την κάθε μία ΔΕ και για τεχνικά έργα καθώς και 

για έργα ανταποδοτικού χαραχτήρα.  

Το μέλος της Ο.Ε κ. Λύρας Χαράλαμπος ζήτησε την αύξηση της επιχορήγησης των 

πολιτιστικών συλλόγων καθώς την εγγραφή πίστωσης  στο προϋπολογισμό οικ. 

έτους 2013 επιχορήγησης των αθλητικών συλλόγων.       

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χαραμής Αντώνιος  κατέθεσε γραπτό 

υπόμνημα στο οποίο αναφέρονταν τα εξής: 

Προϋπολογισμός κατά την γνώμη μου σημαίνει θάρρος ,σημαίνει διαφάνεια ,σημαίνει 

συμμετοχή-δημοκρατικές διαδικασίες ,σημαίνει ανάπτυξη. 

Το σχέδιο του προϋπολογισμού που εσείς έχετε καταρτίσει και που έχουμε μπροστά 

μας είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι ένας προϋπολογισμός καταδίκη για τον τόπο 

μας. 

Καλούμαστε να συζητήσουμε τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013 χωρίς 

προηγουμένως και όπως ο νόμος ορίζει εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου μας αλλά και από την Περιφερειακή Δ/νση το τεχνικό πρόγραμμα και το 

Ετήσιο πρόγραμμα δράσης, γίνεται εκπρόθεσμα όπως εκπρόθεσμα γίνεται και το 

ετήσιο πρόγραμμα δράσης-τεχνικό πρόγραμμα. 



Και ενώ τα χρήματα από τις επιχορηγήσεις είναι τουλάχιστον τα ίδια 

,συνυπολογίζοντας και τις κατά 40% μειώσεις των μισθών των υπαλλήλων που 

έπαιρναν . 

Οι Δήμοι το 2010 , οι αντίστοιχες 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 καθαριότητα , ύδρευση 

καταστήματα κ.τ.λ ανά ΔΚ και ΤΚ (έσοδα-έξοδα). 

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 φέρνετε για ψήφιση, κατά παράβαση των νόμων και 

των κανόνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ενώ τα χρήματα από την ΣΑΤΑ τόσο του 2011και του 2012 αλλά νομίζω και το 2013  

ήλθαν όπως ακριβώς είχαν προϋπολογιστεί. Ταυτόχρονα ήλθαν και τα χρήματα του 

ΘΗΣΕΑ & του Ο.ΣΚ. κ.τ.λ. Στην περιοχή του πρώην Δήμου Βοιών δόθηκαν 

αντίστοιχα ελάχιστες πιστώσεις , ενώ για την ΔΚ Νεάπολης που με πληθυσμό 3.130 

κατοίκους , 600 περισσότερους από τον πληθυσμό της ΔΕ Μολάων (2.534 κάτοικοι) 

οι πιστώσεις από την ΣΑΤΑ  είναι για τα δύο χρόνια 2011-2012 μηδενικές , λές και 

έχετε προηγούμενα ή άλλο τι. 

Μπαίνουν πιστώσεις σε διάφορους κωδικούς του προϋπολογισμού   χωρίς να 

απορροφώνται ,δεσμεύονται χρήματα ‘ίσως από άγνοια ή άλλους λόγους που δεν θα 

απορροφηθούν μέσα στο οικ. έτος. 

Επαναλαμβάνονται στον προϋπολογισμό ίδιες και ίδιες μελέτες, υπάρχουν ακόμη 

απλήρωτες μελέτες που έχουν γίνει από τους πρώην Δήμους μέχρι το 2010. 

Το Νομικό πρόσωπο δρα μέσα στον Δήμο με υπέρογκο προϋπολογισμό σαν κράτος 

εν κράτει με μηδενικό κατά την γνώμη μου αποτέλεσμα. 

Τι έγιναν τα χρήματα από τα υπόλοιπα του 2010 του Δημ. Σταδίου Βοιών περίπου 

50.000,00€;Γιατί δεν αναγράφονται πουθενά στον προϋπολογισμό που τα δώσετε; 

Τι έγιναν τα χρήματα από την περυσινή χρηματοδότηση για την Νεάπολη 

100,000,00€ από ΣΑΤΑ για διανοίξεις δρόμων κ.τ.λ , που τα δώσατε ; γιατί; 



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 τις εξαφανίσατε; 

Τι απέγιναν οι πιστώσεις από τις εκπτώσεις των δημοπρατημένων έργων μέχρι το 

2010 του Δήμου Βοιών περίπου 250.000,00€ ; 

Καταλήγοντας άλλωστε εδώ είμαστε θα τα πούμε και κατά την διάρκεια του έτους, 

καταψηφίζω  αυτό το σχέδιο του προϋπολογισμού , αυτόν τον προϋπολογισμό της 

αδιαφάνειας , τη μιζέριας των κατατμήσεων και των απευθείας αναθέσεων. 

Αυτό τον προϋπολογισμό που καταδικάζει τον τόπο μας και ιδιαίτερα τα Βάτικα σε 

γρήγορο θάνατο και αφανισμό. Προσωπικά λυπούμαι για τους συναδέλφους που 

προέρχονται από τον πρώην Δήμο Βοιών  που συναινούν και ψηφίζουν αυτόν τον 

προϋπολογισμό της καταδίκης του τόπου μας ενώ παλιά περί άλλων ετύμβαζαν. 

Ψηφίζω θετικά μόνο για την μισθοδοσία των υπαλλήλων , τις πιστώσεις που 

αναφέρονται σε μεγάλα έργα όλων των δημοτικών ενοτήτων και όσων έργων είχαν 

ενταχθεί στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ,ΟΣΚ μέχρι τον Ιούνιο 2010 , καθώς επίσης και τα 

έργα και τις μελέτες όλων των δημοτικών ενοτήτων που είχαν εγγραφεί στους 

προϋπολογισμούς του 2010.             

Σε απάντηση των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος ανέφερε στον κ. Ιατρόπουλο ότι εν μέρει 

μπορεί να έχει δίκιο όσον αφορά ότι η ΔΕ Ασωπού μπορεί να υπολείπεται σε έργα σε 

σχέση με τις υπόλοιπες ΔΕ, και να δόθηκε μεγαλύτερη βαρύτητα στην ΔΕ Μολάων 

ως έδρα του Δήμου Μονεμβασιάς- στην ΔΕ Βοιών λόγω μεγέθους & στην  ΔΕ 

Μονεμβασία λόγω της δυναμικής της ,αλλά παρόλα αυτά  επισήμανε την ένταξη στο 

πρόγραμμα ΕΣΠΑ τριών πολύ σημαντικών έργων  που αφορούν την ΔΕ Ασωπού , 

όπως το αποχετευτικό δίκτυο και η εγκατάσταση βιιολογικού καθαρισμού στους 

οικισμούς Πλύτρας & Καραβοστασίου , η ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικισμού 

Πλύτρας-Παπαδιανίκων. 

Όσον αφορά τα ερωτήματα του κ. Χαραμή, τα ποσά στα οποία αναφέρεται, 

μεταφέρθηκαν στον Δήμο τα οποία σύμφωνα με τις ΚΥΑ σύνταξης των 

προϋπολογισμών των προηγούμενων ετών αλλά και του οικ. έτους 2013  διατέθηκαν 

για έργα στην εν λόγω ΔΕ, κατά συνέπεια χρήματα που προέρχονταν από τον 



πρώην Δήμο Βοιών  όχι μόνο δεν χρησιμοποιήθηκαν για έργα σε άλλες ΔΕ , αλλά 

διατέθηκαν στην ΔΕ Βοιών  και πολύ περισσότερα αυτών.  

Καταλήγοντας  ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι η ΣΑΤΑ που είχε προϋπολογιστεί για το 

2012 ήταν περίπου 1.150.000,00€ , ενώ το ποσό που αποδόθηκε από ΣΑΤΑ στο 

Δήμο για το 2012 ήταν 790.000,00€ , και εκτελέστηκε τεχνικό πρόγραμμα ύψους 

1.150.000,00€ περίπου. 

                             
Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο, άκουσε τις απόψεις του 

Αντιπροέδρου της , άκουσε τις απόψεις του κ. Ιατρόπουλου & του κ. Λύρα, το 

γραπτό υπόμνημα του κ. Χαραμή  και έλαβε υπόψη της :  

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

- την ΚΥΑ  47490/18-12-2012 (ΦΕΚ3390/18-12-2012 τεύχος Β’) 

- την υπ’ αριθ.2/10-01-2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία 

εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή 

 

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

 
        Τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασιάς για το έτος 

2013, 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 
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