ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 16ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:101/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 12 του μήνα Απριλίου του έτους
2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ: 6601/5-4-18 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Περδικάρη Αθανάσιο, που απουσίαζε.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

η

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για 2 αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγησης 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
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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 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. 25595/28-07-2017 (ΦΕΚ 2658 τ.Β’/28-07-2017) ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την
ου
κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικ. έτους 2018», μετά τη λήξη της χρήσης 2017 και εντός του 1
τετραμήνου του 2018, οι Δήμοι υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν
τον προϋπολογισμό του 2018 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά
οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2017, προκειμένου
αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.
Με βάση τα παραπάνω η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της :
την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07
το άρθρο 8 του Β.Δ. 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 Δήμου Λευκάδας, οικ. έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 487/2017
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19490/29-01-2018
(ΑΔΑ:ΨΚ8ΘΟΡ1Φ-Τ3Κ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου.
την ανάγκη πραγματοποίησης τακτοποιητικών εγγραφών, με βάση τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα
και μεγέθη τους, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στις 31-12-2017.
η
Την 1 αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 70/2018 (ΑΔΑ:
ΨΦΧΤΩΛΙ-ΧΔΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 68759/04-042018 (ΑΔΑ:755ΣΟΡ1Φ-ΙΞ1) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπαννήσου, Δυτικής 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 Δήμου.

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή
η

Την 2 αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2018 σύμφωνα με τα παρακάτω:
Α. Αυξομείωση Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού
-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 102.350,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται
να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό, καθώς δεν έχουν
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης τακτικού προσωπικού με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
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-

-

-

-

-

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ – ΤΕΑΔΥ» κατά το ποσό των
6.000,00 ευρώ επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον
προϋπολογισμό, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης τακτικού προσωπικού με
διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.003 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ» κατά το ποσό των 850,00 ευρώ
επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό,
καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης τακτικού προσωπικού με διαγωνισμό του
ΑΣΕΠ.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.005 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά για υγειονομική περίθαλψη παροχής
σε είδος» κατά το ποσό των 8.000,00 ευρώ επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό
που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης
τακτικού προσωπικού με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.006 με τίτλο «Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων
υπέρ ΕΦΚΑ» κατά το ποσό των 14.850,00 ευρώ επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το
ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες
πρόσληψης τακτικού προσωπικού με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 102.350,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί
η δαπάνη μισθοδοσίας των είκοσι υποψηφίων που συμπεριλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες
κατάταξης της προκήρυξης 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/2.2.18, Τ. ΑΣΕΠ) και οι οποίοι θα προσληφθούν ως ΙΔΟΧ
από τον Δήμο Λευκάδας μέχρι την οριστικοποίηση των πινάκων διοριστέων από τον ΑΣΕΠ (άρθρο 8
παρ.3 του Ν.4210/2013), σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 592/04-04-2018 έγγραφο της Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ» κατά το ποσό των 29.700,00
ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη μισθοδοσίας των
είκοσι υποψηφίων που
συμπεριλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 3Κ/2018 (ΦΕΚ
4/2.2.18, Τ. ΑΣΕΠ) και οι οποίοι θα προσληφθούν ως ΙΔΟΧ από τον Δήμο Λευκάδας μέχρι την
οριστικοποίηση των πινάκων διοριστέων από τον ΑΣΕΠ (άρθρο 8 παρ.3 του Ν.4210/2013), σύμφωνα
με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 592/04-04-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Β. Δημιουργία νέων Κ.Α.Ε. και μεταφορά τους στο αποθεματικό (κ.α.ε. 9111):
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-6699.028 με τίτλο «Προμήθεια ασφάλτου και εφαρμογή Δ.Ε.
Απολλωνίων» κατά το ποσό των 6.000,00 ευρώ, προκειμένου να αποκατασταθούν άμεσα οι φθορές
στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Απολλωνίων για την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πολιτών ενόψει
μάλιστα και της θερινής- τουριστικής περιόδου που η κίνηση θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη .
- Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-6699.029 με τίτλο «Προμήθεια υλικών κατασκευής επιχωμάτων» με το
ποσό των 24.000,00 ευρώ, για την ενίσχυση των έργων αποκατάστασης του οδικού δικτύου λόγω
κατολίσθησης στην περιοχή Απόλπαινα.
- Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7336.049 με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης και διευθέτησης πρανών
οδών Τ.Κ. Νικιάνας» κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, προκειμένου να αποκατασταθούν τα πρανή
του οδικού δικτύου λόγω διανοίξεων οδών.
Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών στους Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, το
αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) διαμορφώνεται στο ποσό των 149.725,68 ευρώ.»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

2018

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:

2

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦ.:

12/04/2018

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Δαπάνες
ΑΑ

ΚΑ

Αρχικό
Ποσό

Περιγραφή ΚΑ

Ποσό
Μεταβολής

Τελικό
Ποσό

1 20-6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

825.000,00

-102.350,00

722.650,00

2 20-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

114.000,00

102.350,00

216.350,00

3 20-6051.001

Εργοδοτική εισφορά Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-ΤΕΑΔΥ

30.000,00

-6.000,00

24.000,00

4 20-6051.003
5 20-6051.005

Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.
Εργοδοτική εισφορά για υγειονομική περίθαλψη παροχής σε είδος

10.000,00
40.000,00

-850,00
-8.000,00

9.150,00
32.000,00

6 20-6051.006

Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ
Ε.Φ.Κ.Α.

60.000,00

-14.850,00

45.150,00

Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.
Προμήθεια ασφάλτου και εφαρμογή Δ.Ε. Απολλωνίων
Προμήθεια υλικών κατασκευής επιχωμάτων
Εργασίες αποκατάστασης και διευθέτησης πρανών οδών Τ.Κ.
Νικιάνας

35.000,00
0,00
0,00
0,00

29.700,00
6.000,00
24.000,00
24.800,00

64.700,00
6.000,00
24.000,00
24.800,00

204.525,68

-54.800,00

149.725,68

Σύνολο Μεταβολών :

0,00

7
8
9
10

20-6054.001
30-6699.028
30-6699.029
30-7336.049
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

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:
η

Την 2 αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην
ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 101/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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