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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το 12ο πρακτικό της από 13-05-2019 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Εισήγηση για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου,
οικονομικού έτους 2019»
Σήμερα στις 13 Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Λέρου, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
2415/09-05-2019 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη
της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των επτά (7) μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Κόλιας Μιχαήλ (Πρόεδρος)
1. Κοντραφούρης Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος
2. Μπίλλης Νεκτάριος -(Μέλος Πλειοψηφίας)
2. Μαυρουδής Αντώνιος- Μιχαήλ-(Μέλος Μειοψηφίας)
3. Μεραμπελιώτης Βασίλειος-(Μέλος Πλειοψηφίας)
3. Κοντραφούρης Αντώνιος -( Μέλος Πλειοψηφίας)
4. Μπαλαμπάνης Ευάγγελος- (Μέλος Πλειοψηφίας)
4.
Οι οποίοι κλήθηκαν και δεν προσήλθαν
5.
6.
7.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε, υπάλληλος του Δήμου Λέρου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως
άρχισε η συζήτηση των θεμάτων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 57
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο σώμα το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Εισήγηση για έγκριση
4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019»,
ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι με την αριθ. 171/2018 με ΑΔΑ:ΩΒΜΞΩΛΓ-7ΨΧ απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2019, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ.
76664/19-12-2018 με ΑΔΑ:Ω1ΜΨΟΡ1Ι-ΥΘΑ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου.
Στη συνέχεια ανέφερε ότι έχουν προκύψει ανάγκες, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό
του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2019 και κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών αυτών, η δημιουργία
νέων πιστώσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων, σύμφωνα με την με Α.Π.:2399/08-05-2019 εισήγηση της
οικονομικής υπηρεσίας, η οποία περιλαμβάνει το σχέδιο της 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού
Προγράμματος, οικονομικού έτους 2019, η οποία έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Διεύθυνση : Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών
Τμήμα : Προϋπ/σμού, λογιστηρίου
& προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Πλάτανος
Τηλ.
: 2247360247
Πληρ.
: κ. Ιγνατίδη Αλέξανδρο

Λέρος, 08 Μαϊου 2019
Αριθ. Πρωτ.: 2399

ΠΡΟΣ:

Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019.

1

ΑΔΑ: ΨΚΙΥΩΛΓ-Λ1Μ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-15/6//1959 «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού
των Δήμων και Κοινοτήτων», για την ενίσχυση των πιστώσεων που αποδεικνύονται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού
ανεπαρκείς ή για την δημιουργία νέων πιστώσεων προς αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν έχουν
προβλεφθεί, εγγράφεται στον προϋπολογισμό ειδική πίστωση με τον τίτλο αποθεματικό. Η μεταφορά της πίστωσης γίνεται
με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και για λόγους λογιστικής τάξης πραγματοποιείται μέσω του αποθεματικού (άρθρο 8
παρ. 3 και 5 ΒΔ 17/5-15/6/1959).
Το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το (5%) του συνόλου των
τακτικών εσόδων που είναι γραμμένα στον προϋπολογισμό ( παρ.3 άρθρο 161 Ν. 3463/06).
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.
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).
Με την περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 177 του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) όπως προστέθηκε με το άρθρο 77 του Ν.
4316/20145 καταργείται το άρθρο 161 παρ. 1 του Ν. 3463/2006.
Στο άρθρο 93 του Ν. 3463/2006 αναφέρεται ρητά ότι έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την
εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε
έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά έχουν οι τρεις (3)
κωδικοί των εξόδων της εν λόγω αναμόρφωσης. Ο πρώτος κωδικός των εξόδων αφορά πρόστιμο της Λιμενικής Αρχής το
οποίο βεβαιώθηκε στην εφορία και θα πρέπει να πληρωθεί διότι ο Δήμος δεν θα μπορεί να εκδώσει φορολογική
ενημερότητα, οπότε και θα αντιμετώπιση μεγάλα προβλήματα στην λειτουργία του, ο δεύτερος και ο τρίτος αφορά
χρηματοδοτούμενα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και έχει εκδοθεί η απαραίτητη ΣΑΕ από το Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
Γι΄ αυτούς τους λόγους επιβάλλεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, όπως παρουσιάζεται παρακάτω:

α/α
1.
2.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2019
περιγραφή

Γράφει τον Κ.Α. 1328.0013 «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου
Λέρου ΣΑΕΠ-767».
Ενισχύει τον Κ.Α. 1328.0002 «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ''Τσίγκουνας'' του
Δήμου Λέρου 212ΕΠ06780017».
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

α/α

Περιγραφή

1.
2.

Γράφει τον Κ.Α. 00.6495.0016 «Πρόστιμο Λιμενικής Αρχής».
Γράφει τον Κ.Α. 64.7131.0001 «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης ΑΣΑ Δ.
Λέρου ΣΑΕΠ-767».
Ενισχύει τον Κ.Α. 64.7341.0003 «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Τσίγκουνας
του Δήμου Λέρου 2012ΕΠ06780017».
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

3.

προϋπ/ντα &
διαμορφ/να
0,00

αναμόρφωση

διαμορφ/ντα

311.207,80

311.207,80

1.000,00

99.000,00

100.000,00

410.207,80
προϋπ/ντα &
διαμορφ/να
0,00
0,00

αναμόρφωση

διαμορφ/ντα

1.700,00
311.207,80

1.700,00
311.207,80

1.000,00

99.000,00

100.000,00

411.907,80

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Η μεταφορά των πιστώσεων για λόγους λογιστικής τάξεως πραγματοποιείται μέσω του αποθεματικού (άρθρο 8 παρ. 3 και
5 ΒΔ 17/5-15/6/1959).
2. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω κωδικοί ανάγονται στις έκτακτες περιπτώσεις.
3. Μειώνεται το αποθεματικό κατά 1.700,00€.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ :
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ :
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

11.454.527,68 €
11.424.982,51 €
29.545,17 €
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019

α/α

Περιγραφή

1.

Ενισχύει τον Κ.Α. 64.7341.0003 «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Τσίγκουνας
του Δήμου Λέρου 2012ΕΠ06780017».
ΣΥΝΟΛΟ

προϋπ/ντα &
διαμορφ/να
1.000,00

αναμόρφωση

διαμορφ/ντα

99.000,00

100.000,00

99.000,00

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση από τα μέλη επί του σχεδίου της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού
και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019, και στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε
στο άρθρο 93 του Ν. 3463/2006, όπου αναφέρεται ρητά ότι έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών
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και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα
που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης και επεσήμανε ότι
όπως ορθά αναφέρει η υπηρεσία στην εισήγησή της, τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά έχουν οι τρεις (3)
κωδικοί των εξόδων της εν λόγω αναμόρφωσης και προκειμένου για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του
Δήμου Λέρου, κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.
Τα μέλη αφού έλαβαν υπόψη:
1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010
3. Την υπ’αριθ. 171/2018 με ΑΔΑ:ΩΒΜΞΩΛΓ-7ΨΧ απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου
4. Την αριθ. 76664/19-12-2018 με ΑΔΑ:Ω1ΜΨΟΡ1Ι-ΥΘΑ απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
5. Την με Α.Π.:2399/08-05-2019 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας
6. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2019
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
και συμφωνούν με αυτό όπως παρουσιάστηκε και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης
και έχει ως εξής:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2019

α/α

περιγραφή

1.

Γράφει τον Κ.Α. 1328.0013 «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου
Λέρου ΣΑΕΠ-767».
Ενισχύει τον Κ.Α. 1328.0002 «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ''Τσίγκουνας'' του
Δήμου Λέρου 212ΕΠ06780017».
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

2.

α/α

Περιγραφή

1.
2.

Γράφει τον Κ.Α. 00.6495.0016 «Πρόστιμο Λιμενικής Αρχής».
Γράφει τον Κ.Α. 64.7131.0001 «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης ΑΣΑ Δ.
Λέρου ΣΑΕΠ-767».
Ενισχύει τον Κ.Α. 64.7341.0003 «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Τσίγκουνας
του Δήμου Λέρου 2012ΕΠ06780017».
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

3.

προϋπ/ντα &
διαμορφ/να
0,00

αναμόρφωση

διαμορφ/ντα

311.207,80

311.207,80

1.000,00

99.000,00

100.000,00

410.207,80

προϋπ/ντα &
διαμορφ/να
0,00
0,00

αναμόρφωση

διαμορφ/ντα

1.700,00
311.207,80

1.700,00
311.207,80

1.000,00

99.000,00

100.000,00

411.907,80

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Η μεταφορά των πιστώσεων για λόγους λογιστικής τάξεως πραγματοποιείται μέσω του αποθεματικού (άρθρο 8 παρ. 3 και
5 ΒΔ 17/5-15/6/1959).
2. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω κωδικοί ανάγονται στις έκτακτες περιπτώσεις.
3. Μειώνεται το αποθεματικό κατά 1.700,00€.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ :
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ :
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

11.454.527,68 €
11.424.982,51 €
29.545,17 €
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019

α/α

Περιγραφή

1.

Ενισχύει τον Κ.Α. 64.7341.0003 «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Τσίγκουνας
του Δήμου Λέρου 2012ΕΠ06780017».
ΣΥΝΟΛΟ

προϋπ/ντα &
διαμορφ/να
1.000,00

αναμόρφωση

διαμορφ/ντα

99.000,00

100.000,00

99.000,00

Η σχετική απόφαση για την έγκριση της θα ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
.……………….…………..…………………………………………………………………………………..
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
α) Μπίλλης Νεκτάριος (υπ/φή)
β) Μεραμπελιώτης Βασίλειος (υπ/φή)
γ) Μπαλαμπάνης Ευάγγελος (υπ/φή)

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

4

