ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ
ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ
AΠΟΠΑΜΑ
Από το πρακτικό της 25ης
υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Νεστορίου
Αριθ. Απόφασης :
203/2014
Kατάρτιση
σχεδίου
αναμόρφωσης
ΘΕΜΑ:
εσόδων – εξόδων έτους 2014.

προϋπ/σμού

το Νεστόριο, σήμερα 21 του μηνός Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 18.00 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Νεστορίου, συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με
αριθ. πρωτ: 8172/17-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87/7.6.2010).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά
(7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και ονομαστικά οι:
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ΠΑΡΟΝΣΕ
Γκέτσιος
Πασχάλης
Μπαμπούλης Δημήτριος
Βάρνης
Κων/νος
Ελευθερίου
Ιωάννης
Λέκκος
Κων/νος
ταμπουλτζής Θεμελής
Κυριακού
Δημήτριος

(Πρόεδρος)
(Αντ/δρος)
(Μέλος)
«
«
«
«

ΑΠΟΝΣΕ
Ο Τ Δ Ε Ι 

Παρών στη συνεδρίαση είναι και ο προϊστάμενος των Δ/κών – Οικ/κών
υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου, κ. Απόστολος Σάσκηνας, για την τήρηση των
πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Δήμαρχος κ. Πασχάλης Γκέτσιος, ως
Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, πρότεινε να συζητηθεί το 4ο θέμα (3ο
της ημερήσιας διάταξης) με τίτλο «Kατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης
προϋπ/σμού εσόδων – εξόδων έτους 2014» και ανέφερε τα εξής:
Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΥΕΚ 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
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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».
ύμφωνα 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.Σ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων
υπηρεσιών. Η προθεσμία 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. Σα 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.
ύμφωνα με το Τπουργείο 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. (ΤΠ.Ε. 28376/18.07.2012). ύμφωνα 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).
Τπενθυμίζεται 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).
υνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΤΠ.Ε. 28376/18.07.2012, εκτός των
ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική

Σελίδα 2 από 5

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.
Ακολούθως ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη της Ο.Ε. τα εξής:
Σην υπ` αριθ. 1/2014 Απόφαση Δημ. υμβουλίου με την οποία
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων Δήμου οικον. Έτους 2014
και εγκρίθηκε με την με αριθ. πρωτ. 981/31/10-1-2014 απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, Σμήμα
Διοικητικού – Οικονομικού Καστοριάς.
Σο ν. 4093/2012 που αφορά δημοσιονομικοί στόχοι που έχουν τεθεί για
την Σοπική Αυτοδιοίκηση (πίνακα στοχοθεσίας).
Σην Κ.Τ.Α. αριθμ. οικ. 30842/31.7.2013 Παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΥΕΚ Β' 253) απόφασης
«Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και Κοινοτήτων»
Σο γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου οικον. Έτους 2014
συντάχθηκε τον Οκτώβριο του 2013 και μέχρι τέλους του έτους 2013
είχαμε αλλαγές, διότι στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικον.
Έτους 2014, προέκυψαν ανάγκες για τις οποίες πρέπει να προβούμε στην
δημιουργία νέων Κ.Α. και στην ενίσχυση ήδη γραμμένων, σύμφωνα με τις
ανάγκες μας.
Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου για το έτος 2014
και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό υμβούλιο προς ψήφιση
και εισηγούμαι τα κάτωθι σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 8174/14-11-2014
Εισηγητική Έκθεση της Οικονομικής Τπηρεσίας
Α. ΣΑΚΣΙΚΑ
Για την είσπραξη – απόδοση κρατήσεων προκύπτει ανάγκη αύξησης εσόδων και
αντίστοιχα εξόδων σε κάποιους Κ.Α. και εγγράφουμε ως προς τα έσοδα και στον :
1.
Κ.Α. 4131.04 που αφορά «ΕΙΠΡΑΞΗ ΕΙΥΟΡΩΝ ΣΜΕΔΕ» ΠΟΌ
3.000,00 € και αντίστοιχα στα έξοδα και στον :
1.
Κ.Α. 80.8231.04 με τίτλο «ΑΠΟΔΟΗ ΕΙΥΟΡΩΝ ΣΜΕΔΕ» ΠΟΌ
3.000,00 €.
Γ. ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΦΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΤΠ. Ε. ΓΙΑ ΕΞΟΥΛΗΗ ΠΑΗ ΥΤΕΩ
ΟΥΕΙΛΩΝ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΣΟΤ Ν. 3756/2009
Με το υπ` αριθ. 71692/16-5-2014 έγγραφο του ΣΑΜ. ΠΑΡ. & ΔΑΝ. ο Δήμος
μας επιχορηγείτε από το ΤΠ. Ε. με το ποσό των 212.957,64 € για «ΕΞΟΥΛΗΗ
ΠΑΗ ΥΤΕΩ ΟΥΕΙΛΕ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΣΟΤ Ν. 3756/2009»
από τη συνολική ετήσια επιχορήγηση ποσού 212.957,64 € έχει κατανεμηθεί για
την εκτέλεση και αποπληρωμή έργων-προμηθειών-μελετών ποσό 203.250,10 €
και προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε έργα – μελέτες και
προμήθειες, είτε που προκύπτουν, είτε οφείλουμε είναι ανάγκη να προβούμε στην
κατανομή πιστώσεων στο ύψος που καλύπτουν τις ανάγκες μας.
Κατόπιν τούτου προτείνω από την χρηματοδότηση για «ΕΞΟΥΛΗΗ ΠΑΗ
ΥΤΕΩ ΟΥΕΙΛΕ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΣΟΤ Ν. 3756/2009», την
μεταφορά ποσού 5.500,00 € από το Αποθεματικό στο σκέλος των εξόδων και στον
:
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1.
Κ.Α. 30.7333.47 ποσό 3.000,00 € για την δημιουργία νέας πίστωσης
με τίτλο «Διάνοιξη κτηνοτροφικού δρόμου στον οικισμό Πολυανέμου»
2.
Κ.Α. 10.7135.05 ποσό 1.000,00 € για την δημιουργία νέας πίστωσης
με τίτλο «Προμήθεια δοχείου αδρανείας στο Λεβητοστάσιο Δημαρχείου»
3.
Κ.Α. 30.7331.17 ποσό 1.5000,00 € για την δημιουργία νέας πίστωσης
με τίτλο «υντήρηση στέγης Βρύσης στην πλατεία Φρυσής».
Κατόπιν τούτου παραμένει ποσό 5.207,54 € το οποίο θα παραμείνει στο
Αποθεματικό και θα κατανέμεται σύμφωνα με την μηνιαία επιχορήγηση.
Δ` - ΕΓΓΡΑΥΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ
ύμφωνα με το 1227/14-1-2014 έγγραφο του ΤΠ.Ε. – Σμήμα Επιχορηγήσεων
ΟΣΑ, επειδή δεν ολοκληρώθηκε μέχρι την 31-12-2013 η εξόφληση χρηματικών
εντολών των δικαιούχων Δήμων που αφορά Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κρίθηκε
απαραίτητη η επαναυποβολή τους και μπορούν πλέον να μεταφερθούν όλες οι
Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Δήμων στον προϋπολογισμό του έτους 2014.
Επειδή η ΔΕΗ μας κοινοποίησε οφειλή του 2011 μέσα στο τρέχων οικονομικό έτος
για την μετατόπιση κολώνων στο Δ.Δ. Διποταμίας ποσού 10.500,00 €, καθώς και
από λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος Δημοτικού κτιρίου στην Κοτύλη από
τριετίας ποσού 3.178,00 €, προτείνουμε την αποδοχή χρημάτων από ΤΠ. Ε. για
«Εξόφληση Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» ποσού 13.678,00 € και την εγγραφή
τους στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 1215 και την μεταφορά τους μέσω
Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στους :
1.
Κ.Α. 80.8313.28 ποσό 10.376,47 € για την αποπληρωμή
ληξιπρόθεσμης οφειλής με τίτλο «Μετατόπιση κολώνων ΔΕΗ στο Δ.Δ. Διποταμίας».
2.
Κ.Α. 80.8313.29 ποσό 3.178,00 € για την αποπληρωμή
ληξιπρόθεσμης οφειλής στη ΔΕΗ με τίτλο «Δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος
Δημοτικού κτιρίου στην Κοτύλη από τριετίας».
==================
Μετά το πέρας της αναμόρφωσης το Αποθεματικό παραμένει στο ποσό
των 8.051,72 τα οποία αναλύονται ως εξής :
TAKTIKA
ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ
ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΘΕΝΣΑ
ΑΣΑ
ΘΗΕΑ
INTERREG

2,23 €
8,84 €
5.207,54 €
0,00 €
1.941,86 €
891,25 €

Η Ο.Ε., έχοντας υπόψη τα
διευκρινιστική συζήτηση

ανωτέρω και

ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ

έπειτα

από

διαλογική και

ΟΜΟΥΩΝΑ

1. Σην κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014
του Δήμου Νεστορίου, σύμφωνα με την παραπάνω προεκτεθείσα αναλυτική
εισήγηση.
2. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο
νομιμότητας.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 203/2014
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΦΑΛΗ ΓΚΕΣΙΟ
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ΣΑ ΜΕΛΗ

