ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 38ης/2020 κατεπείγουσας Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 454/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00,
ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής
webex) 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, 40/20930/31-03-2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών,
ύστερα από την αριθ. πρωτ: 20583/13-11-2020 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
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Μαργέλη Μαρία
2 Γιαννιώτης Παναγιώτης
2
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Τσιρογιάννης Γεώργιος
4
5 Σέρβος Κων/νος
5
6 Τυπάλδος Νικόλαος
6
7 Γαζής Αναστάσιος
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.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 7ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους
2020.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω καθυστέρησης των χρηµατοδοτήσεων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε. για τα προγράµµατα: «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Εναρµόνιση Επαγγελµατικής και Οικογενειακής ζωής».

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον της
Συνεδρίασης, για τους προαναφερόµενους λόγους.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, 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
τα αναλαµβανόµενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δηµιουργηθούν οσάκις
πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.
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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. 55905/29-07-2019 (ΦΕΚ 3054/Β/29-07-2019) ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων οικ. έτους 2020 – τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7028/2004 (Β΄ 253)
ου
απόφασης», µετά τη λήξη της χρήσης 2019 και εντός του 1 τετραµήνου του 2020, οι ∆ήµοι υποχρεούνται να
επανελέγξουν τις παραδοχές µε βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισµό του 2020 και να προχωρήσουν σε
αναµόρφωσή του, λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα και µεγέθη τους, όπως αυτά θα
έχουν διαµορφωθεί την 31-12-20190, 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,
• Το αρ. φύλλου 161/22-08-2020 ΦΕΚ, τεύχος Α΄ Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, στο άρθρο 6, παρ. 1
«αποδοχές πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων κατανοµών ΚΑΠ,
επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά
προγράµµατα, διενεργούνται µε απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής». Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου
«Η απόφαση του συµβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και
δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισµού από την ηµεροµηνία της εισήγησης της Οικονοµικής
Επιτροπής. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020,
• την ανάγκη πραγµατοποίησης τακτοποιητικών εγγραφών, µε βάση τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα
και µεγέθη τους, όπως αυτά διαµορφώθηκαν στις 31-12-2019.
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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.
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.
η
την 4 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 153/2020
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 142338/24-08-2020
(Α∆Α:6ΗΒ∆ΟΡ1Φ-6ΚΩ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και
Ιονίου,
η
την 5 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 161/2020
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 174054/07-10-2020
(Α∆Α:6ΒΤ8ΟΡ1Φ-ΗΝΣ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου,
η
την 6 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 176/2020
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 203782/13-11-2020
(Α∆Α:ΩΦΟΡΟΡ1Φ-ΠΤ2) 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 7 αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2020 σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Α. Αυξοµειώσεις Κ.Α. Εξόδων των υπηρεσιών (00 & 10) και µεταφορά τους στο αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111)
-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6421 µε τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών»
κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, διότι το υπόλοιπο της πίστωσης δεν πρόκειται να δαπανηθεί στο τρέχον
οικονοµικό έτος.

-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6434.002 µε τίτλο «Τουριστική προβολή ∆ήµου Λευκάδας» κατά το ποσό των
5.000,00 ευρώ, διότι το υπόλοιπο της πίστωσης δεν πρόκειται να δαπανηθεί στο τρέχον οικονοµικό έτος.

-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6715.001 µε τίτλο «Επιχορήγηση Πνευµατικού Κέντρου» κατά το ποσό των
45.000,00 ευρώ, διότι το υπόλοιπο της πίστωσης δεν πρόκειται να δαπανηθεί στο τρέχον οικονοµικό έτος.

-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 10-7135.006 µε τίτλο «Προµήθεια πληροφοριακών πινακίδων διοικητηρίου» κατά
το ποσό των 5.000,00 ευρώ, διότι το υπόλοιπο της πίστωσης δεν πρόκειται να δαπανηθεί στο τρέχον
οικονοµικό έτος.

Το ανωτέρω ποσό των 60.000,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (9111) στον παρακάτω Κ.Α.
Εξόδου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 00-6739.004 µε τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση προς ∆ΕΠΟΚΑΛ» κατά το ποσό των
60.000,00 ευρώ, προκειµένου να καλυφθεί µέρους του ταµειακού ελλείµµατος, σύµφωνα µε τις αριθµ. 40 &
27/ 2020 αποφάσεις, την εισηγητική έκθεση, την ανάλυση αποτελεσµάτων έως 31-12-2020, την ανάλυση
ποσού δικαστικών εξόδων, το ισοζύγιο γενικού – αναλυτικού καθολικού, το ισοζύγιο γενικού – αναλυτικού
καθολικού µε τα δικαστικά έξοδα του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου και το από 10-11-2020
ηλεκτρονικό µήνυµα από τη νοµική υπηρεσία του ∆ήµου.
Mετά τις ανωτέρω µεταβολές το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, παραµένει αµετάβλητο.»
Στη συνέχεια έδωσε περαιτέρω διευκρινήσεις ο Πρόεδρος της ∆ΕΠΟΚΑΛ και του ∆ηµ. Συµβουλίου, κ.
Στυλιανός Ρόκκος.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος στη συνέχεια είπε: Επειδή αφορά πληρωµή εργαζοµένων, συµφωνώ µε την
αναµόρφωση.
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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 αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο ∆.Σ. την έγκριση της 7ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας
οικονοµικού έτους 2020, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 454/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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