ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 3/2016 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 4/2016
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 13 του µήνα Ιανουαρίου
του έτους 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 456/12-1-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 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».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά
(7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Σέρβος Κων/νος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Γκογκάκης Γρηγόριος
6. Γιαννιώτης Οδυσσέας
7. Καρφάκη Μαριάννα
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Σκληρός Φίλιππος
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω της ανάγκης εγγραφής νέων έργων στο πρ/σµό
του ∆ήµου οικ. έτους 2016, που αφορούν στην άµεση αποκατάσταση ζηµιών που προκλήθηκαν σε
σχολικές µονάδες του ∆ήµου µας µετά το σεισµό της 17ης Νοεµβρίου 2015, ύστερα από το αριθµ.
Φ.1/Α/414/209263/Β1/21-12-2015 έγγραφο Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και το
αριθµ. 144748/31-12-2015 έγγραφο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε θέµα «Αναγγελία
πίστωσης» µε το οποίο κατατέθηκε στο λογ/σµό του ∆ήµου µας ποσό χρηµατοδότησης 499.250,00
Ευρώ.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε το
κατεπείγον της Συνεδρίασης για το θέµα, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για 1η αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους
2016.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αθανίτης Αντώνιος, Πρ/µενος Τµήµατος Πρ/σµού,
Λογιστηρίου & Προµηθειών
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Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε 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 ισχύοντακαι 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.
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Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 26945/31-07-2015 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισµού των ∆ήµων οικ. έτους 2016», µετά το κλείσιµο του οικονοµικού έτους 2015, οφείλει
ο ∆ήµος να προβεί σε υποχρεωτική (πρώτη) αναµόρφωση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού οικ.
έτους 2015, η οποία αποτελεί στην ουσία τακτοποιητική αναµόρφωση αυτού, ούτως ώστε να
αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα και να καταστεί ρεαλιστικός.
Στις 17-11-2015 συντελέστηκε ισχυρός καταστροφικός σεισµός στο νησί της Λευκάδας, ο
οποίος δηµιούργησε µεγάλες καταστροφές σε υποδοµές και κτιριακές εγκαταστάσεις και είχε
ως αποτέλεσµα την απώλεια ανθρώπινων ζωών.
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 2016, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθµ.
314/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ.
169627/17316/28-12-2015 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου
-την ανάγκη κατεπείγουσας αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, προκειµένου να εγγραφούν
κρατικές χρηµατοδοτήσεις για να αντιµετωπιστούν επείγουσες και αναγκαίες παρεµβάσεις,
τόσο µε την καταβολή προνοιακών βοηθηµάτων όσο και µε την υλοποίηση έργων που στόχο
έχουν την προσωρινή ανακούφιση των πληγέντων πολιτών και την άµεση αποκατάσταση
ζηµιών σε σχολικές µονάδες του ∆ήµου µας, για την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή των
µαθηµάτων από τους µαθητές.
Η παρούσα αναµόρφωση πρέπει να προηγηθεί της τακτοποιητικής αναµόρφωσης, (η οποία
θα απαιτήσει εύλογο χρόνο για να ολοκληρωθεί), για τους έκτακτους και απρόβλεπτους
λόγους που προέκυψαν από τον σεισµό της 17-11-2015.
εισηγείται προς την οικονοµική επιτροπή και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Την 1η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Αύξηση και ∆ηµιουργία νέων Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων.
Με την 8η αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2015, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’
αριθµ. 326/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εγγράφηκε πίστωση στον Κ.Α.
Εσόδων 0621 µε τίτλο «Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων» καθώς και στον νέο Κ.Α.
Εξόδων 15-6741.016 µε τίτλο «Καταβολή επιδόµατος για αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών
αναγκών λόγω σεισµού» το ποσό των 100.000,00 ευρώ, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ.
∆23/52359/3852/27-11-2015 (Α∆Α:6ΖΧΗ465Θ1Ω-ΖΟΗ) απόφαση Υπ. Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκειµένου να διατεθεί για την υλοποίηση του
Προγράµµατος Κοινωνικής Προστασίας, που προβλέπεται από το Ν.∆. 57/73 και την αριθµ.
2673/01 Κ.Υ.Α. και να καλύψει άµεσες ανάγκες συµπολιτών µας που έχουν πληγεί από τον
σεισµό της 17-11-2015.
Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία που απεστάλησαν από το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου, εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. πρωτ.
60363/13426/22-12-2015 (Α∆Α:ΩΣ4Π465Θ1Ω-Λ71) απόφαση Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύµφωνα µε την οποία εγκρίνεται δαπάνη ποσού
99.779,80 ευρώ για άµεσες βιοτικές ανάγκες των ∆ηµοτών που επλήγησαν από τον σεισµό
της 17-11-2015.
Στη συνέχεια το Υπουργείο Οικονοµικών εξέδωσε χρηµατικό ένταλµα ποσού 99.779,80 ευρώ
το οποίο κατατέθηκε στο ∆ήµο Λευκάδας, µέσω της Τράπεζας της Ελλάδας, στις 30-12-2015,
µε συνέπεια να µην µπορέσουν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καταβολής των επιδοµάτων
στους δικαιούχους που επλήγησαν από τον σεισµό.
Για τους ανωτέρω λόγους κρίνεται επιβεβληµένη και επείγουσα η αναµόρφωση του
προϋπολογισµού του ∆ήµου, προκειµένου να καταβληθούν άµεσα και χωρίς περαιτέρω
καθυστερήσεις τα επιδόµατα στους δικαιούχους που επλήγησαν από τον σεισµό της 17-112015.
Συγκεκριµένα:
- Αυξάνεται ο Κ.Α. Εσόδων 0621 µε τίτλο «Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων» µε το
ποσό των 99.779,80 ευρώ, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ.60363/13426/22-12-2015
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-

-

(Α∆Α:ΩΣ4Π465Θ1Ω-Λ71) απόφαση Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, προκειµένου να διατεθεί για την υλοποίηση του Προγράµµατος Κοινωνικής
Προστασίας, που προβλέπεται από το Ν.∆. 57/73 και την αριθµ. 2673/01 Κ.Υ.Α. και να
καλύψει άµεσες ανάγκες συµπολιτών µας που έχουν πληγεί από τον σεισµό της 17-11-2015.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων
15-6741.016 µε τίτλο «Καταβολή επιδόµατος για
αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών λόγω σεισµού» µε το ποσό των 99.779,80 ευρώ,
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ.60363/13426/22-12-2015 (Α∆Α:ΩΣ4Π465Θ1Ω-Λ71)
απόφαση Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειµένου να
διατεθεί για την υλοποίηση του Προγράµµατος Κοινωνικής Προστασίας, που προβλέπεται
από το Ν.∆. 57/73 και την αριθµ. 2673/01 Κ.Υ.Α. και να καλύψει άµεσες ανάγκες συµπολιτών
µας που έχουν πληγεί από τον σεισµό της 17-11-2015.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Εσόδων 1699.001 µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών σχολικών κτιρίων
λόγω σεισµού 17/11/2015» µε το ποσό των 500.000,00 ευρώ, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
πρωτ. 45052/24-12-2015 (Α∆Α: 64ΟΤ465ΦΘΕ-∆ΗΙ) απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε επιχορήγηση του ∆ήµου Λευκάδας για την κάλυψη
δαπανών αποκατάστασης των ζηµιών, λόγω του σεισµού της 17ης Νοεµβρίου 2015 και των
µετασεισµών που ακολούθησαν, στα κτίρια όπου στεγάζονται οι σχολικές µονάδες του ∆ήµου.
Το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε στον ∆ήµο στις 31-12-2015, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ.
144748/31-12-2015 αναγγελία πίστωσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
Το ανωτέρω ποσό κατανέµεται στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

-

-

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε.30/7331.027 µε τίτλο «Αποκατάσταση-ενίσχυση 4ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Λευκάδας» µε το ποσό των 190.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν
ζηµιές που προκλήθηκαν από τον σεισµό της 17-11-2015 και κρίνονται απολύτως επείγουσες
και αναγκαίες για την ασφάλεια των µαθητών και των διδασκόντων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30/7331.028 µε τίτλο «Επισκευές ∆ηµοτικών Σχολείων ∆ήµου
Λευκάδας» µε το ποσό των 300.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν ζηµιές που
προκλήθηκαν από τον σεισµό της 17-11-2015 και κρίνονται απολύτως επείγουσες και
αναγκαίες για την ασφάλεια των µαθητών και των διδασκόντων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε.30/7413.054 µε τίτλο «Μελέτη στατικών επεµβάσεων Σχολείων
Λευκάδας» µε το ποσό των 10.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν ζηµιές που
προκλήθηκαν από τον σεισµό της 17-11-2015 και κρίνονται απολύτως επείγουσες και
αναγκαίες για την ασφάλεια των µαθητών και των διδασκόντων.

Μετά τις ανωτέρω µεταβολές στα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισµού, το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε.
9111, παραµένει στο ποσό των 212.224,07 ευρώ.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την 1η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην
ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 4/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
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