ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 26ης/2020 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 299/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Αυγούστου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00, ήλθε
σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ», σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
14082/18-8-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις
δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Γαζής Αναστάσιος
2 Κατωπόδη Νίκη
2 ∆ρακονταειδής Κων/νος
3 Τσιρογιάννης Γεώργιος
3 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Τυπάλδος Νικόλαος
4
5 Βικέντιος Νικόλαος
5
6 Μαργέλη Μαρία
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, επειδή µε την υπ΄αριθ, 51728/17-8-20 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.
επιχορηγήθηκαν ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους, προς τρίτους και η
διαδικασία εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων ολοκληρώνεται µέχρι 31/8/20, εκτός εξαιρετικών
περιπτώσεων, οπότε η πληρωµή δύναται να ολοκληρωθεί µέχρι 30/9/2020.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον της
Συνεδρίασης, για τους προαναφερόµενους λόγους.

ΘΕΜΑ : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 4ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους
2020.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τµ. Προϋπλ. Λογιστηρ. & Προµηθ. ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ενηµέρωσε τα µέλη της Ο.Ε. για την αρ. 51728/17-8-20
απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. µε την οποία επιχορηγήθηκαν ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεών τους, προς τρίτους. Συγκεκριµένα ο ∆ήµος µας επιχορηγήθηκε µε το ποσό του 1.570.000,00 €.
Η διαδικασία εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων ολοκληρώνεται µέχρι 31/8/20, εκτός
εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η πληρωµή δύναται να ολοκληρωθεί µέχρι 30/9/2020.
Στη συνέχεια, έδωσε τον λόγο στην κα Ιωάννα Γαζή, υπάλληλο του Τµ. Προϋπολ. Λογιστηρ. & Προµηθ.
της ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα 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
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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.
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 υπ’ αριθµ. οικ. 38347/25-07-2018 (ΦΕΚ 3086/Β/27-07-2018) ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων οικ. έτους 2019 – τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7028/2004 (Β΄ 253)
ου
απόφασης», µετά τη λήξη της χρήσης 2018 και εντός του 1 τετραµήνου του 2019, οι ∆ήµοι υποχρεούνται να
επανελέγξουν τις παραδοχές µε βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισµό του 2019 και να προχωρήσουν σε
αναµόρφωσή του, λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα και µεγέθη τους, όπως αυτά θα
έχουν διαµορφωθεί την 31-12-2018, προκειµένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.
Με βάση τα παραπάνω η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της :
• την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07
• το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
• το υπ’ αριθµ. 28376/18-07-2012 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.
• την παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013
• τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας, οικ. έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθµ. 6/2020 απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 34448/25-02-2020 (Α∆Α:6ΡΨΥΟΡ1Φ-94Υ)
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
• την ανάγκη πραγµατοποίησης τακτοποιητικών εγγραφών, µε βάση τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα
και µεγέθη τους, όπως αυτά διαµορφώθηκαν στις 31-12-2019.
η
• την 1 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 61/2020 απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 64905/11-05-2020 (Α∆Α: 6BXΡΟΡ1Φ-Ο5Γ)
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
• την 2 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 79/2020 απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 81299/29-05-2020 (Α∆Α: ΩΓΒ9ΟΡ1Φ-ΟΧΟ)
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
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•

•

η

την 3 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 135/2020
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 137530/18-08-2020
(Α∆Α:9ΠΙΣΟΡ1Φ-5ΘΘ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
την αντιµετώπιση αναγκών που έχουν προκύψει και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή να χρηµατοδοτηθούν
κατά τη σύνταξη του αρχικού προϋπολογισµού και κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία του
∆ήµου.

εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή
η

Την 4 αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2020 σύµφωνα µε τα παρακάτω:

Α. Έκτακτες Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών
ης

Έχοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. 137530/18-08-2020 µε Α∆Α: 9ΠΙΣΟΡ1Φ-5ΘΘ έγκριση της 3 αναµόρφωσης του
προϋπολογισµού έτους 2020 της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου µε
παρατήρηση όσο αφορά τον Κ.Α. Εσόδου 1211.001 µε τίτλο «Επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” να αντικατασταθεί η ονοµατολογία του όπως ακριβώς αναφέρεται στην
αριθµ. πρωτ. 30520/21-05-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και να µεταφερθεί σε νέο κωδικό
αναλυτικό του 1219 στις ¨Λοιπές Επιχορηγήσεις¨.

Τροποποιείται ο Κ.Α. Εσόδου στις επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Λοιπές
επιχορηγήσεις) µέσω του τακτικού προϋπολογισµού
-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1211.001 µε τίτλο «Επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της
διάδοσης του Κορωνοϊού COVID19» µε το ποσό των 214.598,26 €.

Μεταφέρεται από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία νέου ΚΑΕ στον παρακάτω Κ.Α.
Εξόδου:
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδου 1219.019 µε τίτλο «Επιχορήγηση ∆. Λευκάδας προς κάλυψη έκτακτων
και επιτακτικών του αναγκών» µε το ποσό των 214.598,26 €, σύµφωνα µε την παρατήρηση της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Β. Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων

1) Σύµφωνα µε το αριθµ. 3238/04-08-2020, ΦΕΚ, τεύχος Β΄(Αριθµ. 2/31648/∆ΠΓΚ απόφαση) περί
εκκαθάρισης ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των φορέων του υποτοµέα των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και
2) λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. 51728/17-08-2020 (Α∆Α: ΨΖΠ646ΜΤΛ6-ΟΒΚ) απόφαση του ΥΠΕΣ
περί επιχορήγησης των ΟΤΑ της χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους προς
τρίτους, ο ∆ήµος Λευκάδας επιχορηγείται µε το ποσό των 1.570.000,00 ευρώ και θα πρέπει να εγγραφούν
στον προϋπολογισµό του έτους 2020 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων
(µέσω του τακτικού προϋπολογισµού)
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδου 1219.019 µε τίτλο «Επιχορήγηση ∆. Λευκάδας προς κάλυψη έκτακτων και
επιτακτικών του αναγκών» µε το ποσό των 1.570.000,00 €.

Το ανωτέρω ποσό των 1.570.000,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (9111),
Για την αποπληρωµή σε ήδη εγγεγραµµένους Κ.Α. Εξόδων που αφορούν οφειλές ΠΟΕ όλων των υπηρεσιών του
∆ήµου στους Κ.Α.Ε.: 00-8117.009, 10-8117.009, 15-8115, 20-8117.009, 25-8117.009, 30-8117.009, 35-8117.009,
45-8117.009, 62-8117.001 και 70-8117.009 µε την προϋπόθεση ότι πληρούν τις φορολογικές και ασφαλιστικές
τους υποχρεώσεις.
Εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατό τότε θα δοθεί προτεραιότητα στις πληρωµές ληξιπρόθεσµων τιµολογίων που
έχουν εκδοθεί το 2020 και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµα µέχρι τις 30-6-2020.
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Η διαδικασία των ανωτέρων πληρωµών εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων ολοκληρώνεται µέχρι την
31 Αυγούστου 2020, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων οπότε η πληρωµή δύναται να ολοκληρωθεί µέχρι και τις 30
Σεπτεµβρίου 2020.
Mετά τις ανωτέρω µεταβολές το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, διαµορφώνεται στο ποσό των 30.928,89 ευρώ. »

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο ∆.Σ. την έγκριση της 4ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού
έτους 2020, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 299/2020.
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