ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 24/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 324
Στη Λευκάδα σήμερα στις 10 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα
18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με
αρ. πρωτ. 28626/6-11-2014 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
Γκογκάκης Γρηγόριος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Κούρτης Γεώργιος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταματέλου Δήμητρα
Γληγόρης Κων/νος
Τριλίβας χρήστος
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Απουσίαζαν
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Γράψας Αθανάσιος

Η πρόσκληση δόθηκε στον
Δήμαρχο κ.Κων/νο Δρακονταειδή,
που ήταν παρών.
Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (31) μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο : της ημερήσιας διάταξης της αρ. 24/14 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος ΝΠΔΔ
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Ο Αντιδήμαρχος, κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δημ.
Συμβούλιο την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1. Διαρκούντος 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.Δ. 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. Δια 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
Δήμων 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 Δήμων
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 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
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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 ΝΠΔΔ (Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί σταθμοί- Παιδεία- Κοινωνική Μέριμνα- ΑθλητισμόςΠολιτισμός- Περιβάλλον) 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.Δ.Δ. και στη
συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού για τη δημιουργία των
νέων πιστώσεων.
Με βάση τα παραπάνω το ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. αφού έλαβε υπόψη της
· την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
· το άρθρο 8 του Β.Δ. 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.Δ.Δ. (Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί σταθμοί- Παιδεία- Κοινωνική
Μέριμνα- Αθλητισμός- Πολιτισμός- Περιβάλλον), έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ.
37/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
εισηγούμαστε
A. Τους αντιλογισμούς πιστώσεων συνολικού ποσού 141.288,54 € του προϋπολογισμού, ως εξής:
- Από τον Κ.Α. 80-8111.003 με τίτλο «οφειλή Αθλητικού Οργανισμού έτους 2010» ποσού
εξήντα χιλιάδες, πεντακόσια δέκα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (60.510,72 €)
- Από τον Κ.Α. 80-8111.005 με τίτλο «οφειλή Πνευματικού Κέντρου Απολλωνίων» ποσού
εξήντα ένα χιλιάδες, εξακόσια οκτώ ευρώ και ένα λεπτό (61.608,01 €)
- Από τον Κ.Α. 80-8111.004 με τίτλο «οφειλή προηγούμενων ετών Πολ. & Αθλητ. Οργαν.
Σφακιωτών» ποσού δέκα εννέα χιλιάδες, εκατό εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά
(19.169,81 €)
στο αποθεματικό του προϋπολογισμού, επειδή δεν είναι εφικτή η υλοποίηση του σκοπού
αυτού, διότι υπάρχουν πλήθος τιμολογίων, τα οποία είναι αδύνατον να ελεγχθούν το τελευταίο
δίμηνο του έτους και προέρχονται από τα νομικά πρόσωπα των πρώην Δήμων πριν τη
συννένωση του Καλλικράτη στα οποία θα πρέπει να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών τους για
τη νόμιμη πληρωμή τους και την εγγραφή της πίστωσης αυτών σε νέα χρήση.
Α1. Επίσης, προτείνονται οι ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο του
προϋπολογισμού στους κάτωθι κωδικούς, για την αντιμετώπιση των πάγιων και έκτακτων αναγκών
που δεν είχαν προβλεφθεί:
- Μεταφορά ποσού εξήντα επτά χιλιάδες, πεντακόσια σαράντα πέντε ευρώ ευρώ (68.800,00
€) στον υφιστάμενο Κ.Α. 15-6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές ….» για πληρωμή
μισθοδοσίας μονίμων υπαλλήλων.
- Μεταφορά ποσού σαράντα ένα και πεντακόσια ευρώ (41.738,54,00 €) στον υφιστάμενο
Κ.Α. 15-6021 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές…» για πληρωμή μισθοδοσίας υπάλληλων με
σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
- Μεταφορά ποσού τριάντα χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (30.750,00 €) στον νέο Κ.Α.
35-7131.001 με τίτλο « προμήθεια ψηφιακής κιν/κής μηχανής»
Β. Τη διαγραφή των πιστώσεων συνολικού ποσού 6.000,00 € του προϋπολογισμού ως εξής:
- Από τον Κ.Α. 00-6434 με τίτλο «Γενικές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» ποσού χίλια ευρώ
(1.000,00 €)
- Από τον Κ.Α. 15-6654.002 με τίτλο «προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού» ποσού δύο χιλιάδες ευρώ
(2.000,00 €)
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- Από τον Κ.Α. 15-6654.003 με τίτλο «προμήθεια παιδαγωγικού υλικού» ποσού δύο χιλιάδες ευρώ
(2.000,00 €).
- Από τον Κ.Α. 15-7133.001 με τίτλο «προμήθεια επίπλων» ποσού χίλια ευρώ (1.000,00 €)
στο αποθεματικό του προϋπολογισμού, επειδή δεν είναι εφικτή η υλοποίηση του σκοπού αυτού,
διότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω δαπάνες στο τελευταίο δίμηνο του έτους
Β1 Επίσης, προτείνονται οι ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο του
προϋπολογισμού στους κάτωθι κωδικούς, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δεν
είχαν προβλεφθεί:
- Μεταφορά ποσού χίλια τριακόσια τριάντα ευρώ (1.330,00 €) στον υφιστάμενο Κ.Α. 156264
με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων» για συντηρήσεις
μηχανημάτων (κλιματιστικών και λέβητα) στα κτίρια του Νομικού Προσώπου
- Μεταφορά ποσού πεντακόσια εβδομήντα ευρώ (570,00 €) στον νέο Κ.Α. 15-6494.005 με
τίτλο «προμήθεια πυροσβεστήρων» για την αγορά πυροσβεστήρων στον κιν/φο.
- Μεταφορά ποσού χίλια επτακόσια πενήντα ευρώ (1.750,00 €) στον υφιστάμενο Κ.Α. 156495.001 με τίτλο «απολυμάνσεις κτιρίων» για απολυμάνσεις στον κιν/φο και το κλειστό
γυμναστήριο
- Μεταφορά ποσού χίλια διακόσια πενήντα ευρώ (1.250,00 €) στον υφιστάμενο Κ.Α. 156274.003 με τίτλο «Δαπάνη καθαρισμού μοκετών» για καθαρισμό καθισμάτων και μοκετών
στον κιν/φο και του παιδικούς σταθμούς
- Μεταφορά ποσού χίλια ευρώ (1.000,00 €) στον υφιστάμενο Κ.Α 15-6261 με τίτλο
«συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου» για μικροεπισκευές σε κτίρια στους
παιδικούς σταθμούς.
- Μεταφορά ποσού εκατό ευρώ (100,00 €) στον υφιστάμενο Κ.Α 15-6693.002 με τίτλο
«προμήθεια αναλωσίμων μαζικού αθλητισμού»
Γ. Την έγκριση της αριθ.64/2014 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «ΠαιδικοίΒρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον από το
Δημοτικό Συμβούλιο.»
Ο κ. Καββαδάς Αθανάσιος στη συνέχεια είπε ότι θα ψηφίσει την τροποποίηση με την
προϋπόθεση που έβαλε και στο Δ/κό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου, ότι η οφειλή των
141.000,00 ευρώ θα μεταφερθεί στον πρ/σμό του 2015.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει:
Εγκρίνει την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί –Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον» Δήμου Λευκάδας
οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με την αριθμ. 64/2014 απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ., όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 324/2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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