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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το αριθ. 28/2015 πρακτικό συνεδρίασης
Σήμερα στις 23 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα
14:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε
έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ.
πρωτ. 13275/21-12-15 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Τσάτσαρη Χρ. (άρθρο 75 του Ν.
3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας
διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ ( 6 ):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τσάτσαρης Χρήστος
Έξαρχος Γεώργιος
Ζάχος Βασίλειος
Διψάνας Αχιλλεύς
Τσούγιας Χρήστος
Κυρίτσης Γεώργιος
--

1. Μανώλης Γεώργιος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού
πρώτα ομόφωνα τα μέλη συμφώνησαν για το κατεπείγον της συνεδρίασης και
επίσης ομόφωνα αποφάσισαν και για τη συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.
ΘΕΜΑ ( Ε.Η.Δ. 1ο ). «Σχέδιο /Εισήγηση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού»
Αριθμός Απόφασης (161)
«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.
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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. 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 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).
Επειδή, έχουν προκύψει ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου 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
Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του
Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων, σύμφωνα με
την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του
σχεδίου της 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Τεμπών για το έτος 2015
και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.
Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού άκουσαν τον Πρόεδρο, είδαν τα
πρακτικά της δημοπρασίας και ότι οι δημοσιεύσεις έλαβαν πράγματι χώρα, είδαν τις
διατάξεις του Π.Δ.270/1981, του Ν. 3463/06, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και μετά από
διαλογική συζήτηση [Μειοψήφησε ο κ. Κυρίτσης ο οποίος δήλωσε παρών]
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Συντάσσει το παρακάτω σχέδιο της 11ης τροποποίησης του προϋπολογισμού
εσόδων - εξόδων οικον. έτους 2015, του Δήμου Τεμπών όπως εμφανίζεται παρακάτω:
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΈΣΟΔΑ - ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΕ

Περιγραφή

06.00.4219

Επιστροφή εν γένει
χρημάτων

Τελευταίος
Διαμορφωμένος
Προϋπολογισμός

Καθώς
αυξάνει
αυτή

250.000,00 150.000,00

Διαμορφωμένος
Προϋπολογισμός
(μετά την
αναμόρφωση)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

400.000,00 Σε Αύξηση ΚΑΕ Εξόδου
02.80.8261 (Εισπράξεις
από ΔΕΥΑ ΤεμπώνΣυμψηφιστική Εγγραφή)

ΣΥΝΟΛΟ: 150.000,00
Σύνολο πιστώσεων που μεταφέρονται από το αποθεματικό: 150.000,00
Και προστίθενται στο υπάρχον αποθεματικό:
10.042,00
Σύνολο αποθεματικού μετά την αναμόρφωση:

160.042,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ - ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΚΑΕ

Περιγραφή

02.00.6154.01 Προμήθεια του ΤΠ&Δ

02.80.8261

Λοιπές επιστροφές

Τελευταίος
Διαμορφωμένος
Προϋπολογισμός

3.600,00

Καθώς
αυξάνει
αυτή

1.000,00

253.000,00 150.000,00

Διαμορφωμένος
Προϋπολογισμός
(μετά την
αναμόρφωση)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4.600,00 Δεν επαρκεί η πίστωση.
Αύξηση ΚΑΕ μέσω
αποθεματικού
403.000,00 Από Αύξηση ΚΑΕ Εσόδου
06.00.4219 (Εισπράξεις
από ΔΕΥΑ ΤεμπώνΣυμψηφιστική Εγγραφή)

ΣΥΝΟΛΟ: 151.000,00
Σύνολο πιστώσεων που μεταφέρονται από το αποθεματικό: 151.000,00
Και αφαιρούνται από το υπάρχον αποθεματικό:
160.042,00
Σύνολο αποθεματικού μετά την αναμόρφωση:

9.042,00

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 161/2015
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:
O Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα μέλη
(υπογραφές)
Πιστό αντίγραφο
O Πρόεδρος

Τσάτσαρης Χρ.

