ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 23/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 181/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 11η του
µήνα Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 µ.µ., ήλθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ. 19180/11.7.14 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου της, η οποία επιδόθηκε
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Παρόντες
Απόντες
1. Γαβρίλης ∆ηµήτριος (Αντιπρόεδρος)
1. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
2. Αραβανής Ανδρέας
2. Μαργέλης Γεώργιος
3. Καρτάνος Ιωάννης
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σάντα – Μακρή Αικατερίνη
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος
5. Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα (αναπληρωµ.)
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παραπάνω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο της Η.∆. : της αριθ.23/2014 κατεπείγουσας συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Ο.Ε. για αναµόρφωση του πρ/σµού του ∆ήµου, οικον. έτους 2014.
Εισηγητής : κ. Αθανίτης Αντώνιος, υπάλληλος του ∆ήµου
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι:
Σύµφωνα µε την αρ. 12077/6033/27.6.14 απόφαση της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοπ. ∆.Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκε η πρόληψη 9
ναυαγοσωστών.
Με την αρ. 1164/24.3.14 απόφαση Λιµεναρχείου Λευκάδας, ορίστηκαν 8
παραλίες του ∆ήµου ως πολυσύχναστες.
Από το ∆ήµο εκδόθηκε η υπ΄αριθ. 18381/2.7.14 ανακοίνωση για την
πρόσληψη των ανωτέρω ναυαγοσωστών.
Το γεγονός ότι προσελήφθηκαν 4 ναυαγοσώστες, οι οποίοι είχαν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, και
Και επειδή είµαστε στο µέσον της θερινής περιόδου, παρίσταται ανάγκη
δηµιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειµένου να
γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η µεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριµένο
Κ.Α. του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους.
Η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης σύµφωνα µε
τα ανωτέρω.
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Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Αθανίτης Αντώνης, υπάλληλος του ∆ήµου, και
διάβασε στην Ο.Ε. 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. ∆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
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.
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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 του
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.
Σύµφωνα µε την αριθµ. 1164/24.3.14 απόφαση Λιµεναρχείου Λευκάδας, 8 παραλίες
του ∆ήµου Λευκάδας κρίθηκαν ως πολυσύχναστες.
Με την αριθµ. 12077/6033/27.6.14 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου, εγκρίθηκε η πρόσληψη 9 ναυαγοσωστών.
Από το ∆ήµο Λευκάδας εκδόθηκε η υπ΄ αριθµ. 18381/2.7.14 ανακοίνωση για την
πρόσληψη των ανωτέρω ναυαγοσωστών και τελικά προσελήφθησαν
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ναυαγοσώστες, οι οποίοι είχαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Επειδή έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες, οι οποίες ανάγονται σε παροχή
ναυαγοσωστικών υπηρεσιών για την προστασία των λουοµένων, εν µέσω της
θερινής περιόδου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κάλυψη 4 κενών
ναυαγοσωστικών βάθρων στις πολυσύχναστες παραλίες Πευκούλια (1 θέση),
Κάθισµα (2 θέσεις) και Πόρτο Κατσίκι (1 θέση), παρίσταται ανάγκη δηµιουργίας
πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειµένου να γίνει αυτό πρέπει
να προηγηθεί η µεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριµένο Κ.Α. του προϋπολογισµού
του τρέχοντος έτους στον οποίο αυτές είναι εγγεγραµµένες, στο αποθεµατικό
κεφάλαιο του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού και στη συνέχεια µεταφορά από το
αποθεµατικό κεφάλαιο του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού για τη δηµιουργία των
καινούριων πιστώσεων.
Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της :
• την παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
• το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
• το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
• την παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013
• τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε µε τις
αριθµ. 373/2013 και 450/2013 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
• Την αριθµ. πρωτ. 154/20/16-01-2014 απόφαση του Γεν. Γραµµατέα Αποκ/νης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου, σύµφωνα µε την οποία
ελέγχθηκαν και βρέθηκαν νόµιµες οι ανωτέρω αποφάσεις του ∆ηµ. Συµβουλίου.
εισηγείται προς την οικονοµική επιτροπή και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Α. Τη µεταφορά πίστωσης ποσού 24.600,00 ευρώ από τον Κ.Α. Εξόδων 307321.001 «Εργασία αποπεράτωσης Υπ. Θεοτόκου (Κληροδότηµα Σκένα)»
στον Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό», λόγω του ότι έχει διαπιστωθεί αδυναµία
εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας.
Β. Τη µεταφορά πίστωσης από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό» στον κάτωθι
νέο Κ.Α. Εξόδων, για την αντιµετώπιση επειγουσών ναυαγοσωστικών

3

υπηρεσιών σε 4 κενές θέσεις πολυσύχναστων παραλιών του ∆ήµου µας κατά
την τρέχουσα θερινή περίοδο:
- Κ.Α.Ε. 70/7425.008 «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών», µε ποσό 24.600,00
ευρώ.»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την αναµόρφωση του πρ/σµού του ∆ήµου, οικον. έτους 2014 και συγκεκριµένα:
Α. Τη µεταφορά πίστωσης ποσού 24.600,00 ευρώ από τον Κ.Α. Εξόδων 307321.001 «Εργασία αποπεράτωσης Υπ. Θεοτόκου (Κληροδότηµα Σκένα)»
στον Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό», λόγω του ότι έχει διαπιστωθεί αδυναµία
εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας.
Β. Τη µεταφορά πίστωσης από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό» στον κάτωθι
νέο Κ.Α. Εξόδων, για την αντιµετώπιση επειγουσών ναυαγοσωστικών
υπηρεσιών σε 4 κενές θέσεις πολυσύχναστων παραλιών του ∆ήµου µας κατά
την τρέχουσα θερινή περίοδο:
- Κ.Α.Ε. 70/7425.008 «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών», µε ποσό 24.600,00
ευρώ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 181/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΑΒΡΙΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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