ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 29/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 415
Στη Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε
αρ. πρωτ. 32559/23-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Λώλη Γεωργία
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Σκληρός Φίλιππος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Γκογκάκης Γρηγόριος
Κοντογεώργης Ηλίας
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Γαζή Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.

Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (26) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 7Ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 29/14 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 6ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ΝΠ∆∆ ««ΠΑΙ∆ΙΚΟΙΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ∆ήµου Λευκάδας, οικονοµικού έτους 2014.
Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος ΝΠ∆∆
Ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
«Με το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:

1

1. ∆ιαρκούντος του οικονοµικού έτους απαγορεύεται µεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις
κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισµώ εγγεγραµµένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων,
περί ών το άρθρον 161 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η µεταφορά πιστώσεως
ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως
αναγεγραµµένης εν τω προϋπολογισµώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δηµιουργία
πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ.
3. Η κατά µεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουµένην παράγραφον πιστώσεων
πραγµατοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου εγκρινοµένων κατά τας
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.∆. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονοµάζουν τα κεφάλαια και
άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων µεταφέρονται τα αναλαµβανόµενα ποσά ή να
καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δηµιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί
απροόπτου δαπάνης.
4. Προς πρόληψιν ενδεχοµένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας,
αναγράφεται εν τω προϋπολογισµώ του δήµου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον
«Αποθεµατικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιµον προς αναπλήρωσιν των
πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη
προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ».
5. ∆ια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εµφάνισιν της
κινήσεως των δια µεταφοράς πραγµατοποιουµένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου
αυξοµειώσεων των πιστώσεων, η µεταφορά τούτων ενεργείται µέσω του εν τη παραγράφω 4 του
παρόντος προβλεποµένου Κεφαλαίου του προϋπολογισµού».

Σύµφωνα µε την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας
υποβάλλονται για έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων που
αφορούν αναµορφώσεις των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α., συνοδευόµενες από τις εισηγήσεις των
αρµόδιων υπηρεσιών. Η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή,
ορίζεται σε δέκα ηµέρες. Τα αρµόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του
πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη,
πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εσωτερικών η αναµόρφωση του προϋπολογισµού αποτελεί κατ’ ουσίαν
τροποποίηση της απόφασης µε την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της
τροποποιητικής του προϋπολογισµού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και
διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύµφωνα πάντα
µε το ίδιο έγγραφο, µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νοµοθέτης θέλει
να ρυθµίσει ένα επιµέρους ζήτηµα µε τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την
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προθεσµία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νοµιµότητας της
απόφασης αναµόρφωσης.
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών
απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία, για
τον προϋπολογισµό.
Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν
τη γνώµη τους µόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου
γνωµοδότησή τους για όποιες αναµορφώσεις που ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
Υπενθυµίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της που αφορούν την
προετοιµασία κατάρτισης του προϋπολογισµού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονοµική
επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν
προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή
υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στην οικονοµική
επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
Συνεπώς, σύµφωνα µε το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουµένων
διαδικασιών της διατύπωσης γνώµης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης,
µε το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, ακολουθούν την
τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας µε τη ψήφιση του προϋπολογισµού.
Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό
του ΝΠ∆∆ (Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί σταθµοί- Παιδεία- Κοινωνική Μέριµνα- Αθλητισµός- ΠολιτισµόςΠεριβάλλον) του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δηµιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των
αναγκών αυτών. Προκειµένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η µεταφορά πιστώσεων, από
συγκεκριµένους Κ.Α. του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι
εγγεγραµµένες, στο αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. και στη συνέχεια
µεταφορά από το αποθεµατικό κεφάλαιο του

προϋπολογισµού για τη δηµιουργία των νέων

πιστώσεων.
Με βάση τα παραπάνω το ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. αφού έλαβε υπόψη:
•
•
•
•
•

την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013
τον προϋπολογισµό του Ν.Π.∆.∆. (Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί σταθµοί- Παιδεία- Κοινωνική
Μέριµνα- Αθλητισµός- Πολιτισµός- Περιβάλλον), έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθ.
37/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
εισηγούµαστε

A. Τις εγγραφές των πιστώσεων µέσω του αποθεµατικού κεφαλαίου του προϋπολογισµού, ως
εξής
-

Στον Κ.Α. 0619.001 µε τίτλο «Επιχορήγηση του ∆ήµου Λευκάδας» εγγράφεται ποσό εξήντα
οκτώ χιλιάδες και τετρακόσια δέκα εννέα ευρώ (68.419,00 €) ως έκτακτη επιχορήγηση.
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-

Στον Κ.Α. 2212 µε τίτλο «έκτακτα ειδικευµένα έσοδα» εγγράφεται ποσό σαράντα χιλιάδες
ευρώ (40.000,00 €) ως έκτακτη επιχορήγηση για τη προµήθεια της ψηφιακής µηχανής.
Στον Κ.Α 4121 µε τίτλο « φόροι µισθωτών υπηρεσιών» εγγράφεται ποσό τέσσερις χιλιάδες
εννιακόσια εξήντα πέντε ευρώ (4.965,00 €) για εισφορά σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και
ταµεία.
Στον Κ.Α. 4131.001 µε τίτλο «εισφορά στο ΙΚΑ» εγγράφεται ποσό τριάντα έξι χιλιάδες,
οκτακόσια είκοσι ευρώ (36.820,00 €) για εισφορά σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία.
Στον Κ.Α. 4131.002 µε τίτλο «εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ- ΤΕΑ∆Υ» εγγράφεται ποσό οκτακόσια
δέκα πέντε ευρώ (815,85 €) για εισφορά σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία.
Στον Κ.Α. 4131.003 µε τίτλο «εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ- ΕΟΠΠΥ» εγγράφεται ποσό πέντε
χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ (5.780,00 €) για εισφορά σε ασφαλιστικούς οργανισµούς
και ταµεία.
Στον Κ.Α. 4131.004 µε τίτλο «εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ- ΤΠ∆Υ» εγγράφεται ποσό εκατό ευρώ
(100,00 €) για εισφορά σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία.
Στον Κ.Α. 4131.007 µε τίτλο «ειδική εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης Ν. 3986/2011)
εγγράφεται ποσό δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €) για εισφορά σε ασφαλιστικούς
οργανισµούς και ταµεία.
Στον Κ.Α. 4131.008 µε τίτλο «εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆ Ν. 3968/2011» εγγράφεται ποσό τρεις
χιλιάδες, εκατό ογδόντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά (3..189,80 €) για εισφορά σε
ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία.
Στον Κ.Α. 4131.009 µε τίτλο «εισφορά υπέρ συλλόγου υπαλλήλων» εγγράφεται ποσό δύο
χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €) για εισφορά σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία.
Στον Κ.Α. 4141.001 µε τίτλο «∆άνεια ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων» εγγράφεται
ποσό τριακόσια ευρώ (300,00 €) για εισφορά σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία.
Στον ΚΑ. 4141.002 µε τίτλο «∆άνεια Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου» εγγράφεται ποσό χίλια
τριακόσια έξι ευρώ (1.306,00 €) για εισφορά σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία.

Β. Επίσης, προτείνονται οι ακόλουθες µεταφορές πιστώσεων από το αποθεµατικό κεφάλαιο του
δηµοτικού προϋπολογισµού στους κάτωθι κωδικούς, για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών
που δεν είχαν προβλεφθεί:
-

Μεταφορά ποσού οκτώ χιλιάδες εκατό ογδόντα ευρώ (8.180,00 €) στον υφιστάµενο Κ.Α.
15-6041 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές – υπαλλήλων Ι∆ΟΧ » για πληρωµή µισθοδοσίας
µηνός Οκτωβρίου υπαλλήλων Ι∆ΟΧ
Μεταφορά ποσού σαράντα χιλιάδες ευρώ ( 40.000,00 €) σε νέο Κ.Α. 35-7135 µε τίτλο
«Λοιπός εξοπλισµός» για την προµήθεια της ψηφιακής µηχανής στον κινηµατογράφο
Απόλλων.
Μεταφορά ποσού δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00 €) στον υφιστάµενο Κ.Α. 808221 µε τίτλο «Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσίων».
Μεταφορά ποσού τριάντα χιλιάδες επτακόσια ευρώ (30.700,00 €) στον υφιστάµενο Κ.Α.
80-8231.001 µε τίτλο «απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΟΕΚ» για απόδοση
εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία.
Μεταφορά ποσού δύο χιλιάδες εννιακόσια εβδοµήντα ευρώ (2.970,00 €) στον υφιστάµενο
Κ.Α. 80-8231.003 µε τίτλο «Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΥ∆ΚΥ »
Μεταφορά ποσού χίλια ευρώ (1.000,00 €) στον υφιστάµενο Κ.Α. 80-8231.007 µε τίτλο
«Απόδοση εισφοράς κοιν. Αλληλεγγυης Ν. 3986/11)»
Μεταφορά ποσού διακόσια είκοσι τρία ευρώ (223,00 €) στον υφιστάµενο Κ.Α. 80-8231.008
µε τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ ΟΑΕ∆, Ν. 3986/2011)».
Μεταφορά ποσού εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (981,50 €) στον
υφιστάµενο Κ.Α. 80-8231.008 µε τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ συλλόγου υπαλλήλων».
Μεταφορά ποσού χίλια τριακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ (1.384,00 €) στον υφιστάµενο
Κ.Α. 80-8241.002 µε τίτλο «Απόδοση κρατήσεων δανείων ταχ. ταµιευτηρίου».
Μεταφορά ποσού εκατό ευρώ (100,00 €) στον υφιστάµενο Κ.Α.80-8261 «Λοιπές
επιστροφές»
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-

Μεταφορά ποσού τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €) στον υφιστάµενο Κ.Α. 80-8314 µε τίτλο
«Φόροι – Τέλη»
Στη συνέχεια ο κ. Μαργέλης Σπυροπάνος είπε: Προφανώς ψηφίζουµε την αναµόρφωση. Αλλά 6η
αναµόρφωση και στο τέλος του χρόνου;
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα
αποφασίζει:
Εγκρίνει την 6η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ΝΠ∆∆ ««ΠΑΙ∆ΙΚΟΙΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», σύµφωνα µε την αρ. 84/14 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆
όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 415/2014.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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