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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ Η Μ Ο Σ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΨΑΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 12/2019
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Ν. Ψαρών.
ΘΕΜΑ: Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων –
Εξόδων οικονομικού έτους 2019
Αρ. Απόφασης : 41/2019
Στα Ψαρά σήμερα την 18η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη
και ώρα 17:30 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Η.Ν. Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 1820/13-12-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν.
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση έξι (6) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος)
2) Βασιλική Ευαγγελία
3) Δημητρέλη Μαργαρίτα
4) Καραγιώργη Μαρκέλλα
5) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
6) Παπαμιχάλης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μπεναρδής Γεώργιος
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη και εισηγούμενος το 6ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών:
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
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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
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.
Με με την υπ’ αρ. 12/2019 (ΑΔΑ: 7ΜΞΠΩΗΧ-ΘΩΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2019 του Δήμου Η.Ν. Ψαρών και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. πρωτ.
13284/8-3-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΘΧΟΡ1Ι-Ρ3Ν) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες 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 την ενίσχυση/ δημιουργία των καινούριων
πιστώσεων
Με βάση τα παραπάνω το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών εισηγείται
προς την Οικονομική Επιτροπή & το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει το προτεινόμενο σχέδιο
αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2019.
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:
 το άρθρο 8 Β.Δ. 17-5/15-6-59
 την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
 το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
 το άρθρο 77 Ν. 4172/2013
 Την ΚΥΑ οικ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β'): «Παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 - τροποποίηση της
αριθμ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης»
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 τον προϋπολογισμό του Δήμου Η.Ν. Ψαρών, έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αρ.
12/2019 (ΑΔΑ: 7ΜΞΠΩΗΧ-ΘΩΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με
την υπ' αρ. πρωτ. 13284/8-3-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΘΧΟΡ1Ι-Ρ3Ν) απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου
 την υπ’ αρ. πρωτ. 1408/4-6-2019 απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την οποία
εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο «Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού γραφείου για τις
ανάγκες του αγροτικού ιατρείου Δήμου Ψαρών» στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020»
 την ανάγκη αντιμετώπισης δαπανών μισθοδοσίας
 την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και το
σχέδιο αναμόρφωσης
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Τη σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Η.Ν. Ψαρών, οικον. έτους
2019, ως εξής:

Χρηματοδότηση ΠΑΑ 2014-2020
Ως προς το σκέλος των ΕΣΟΔΩΝ (1):
Τη δημιουργία νέου Κωδικού Εσόδων με Κ.Α: 1322.007 με την περιγραφή «Επιχ/ση ΠΑΑ 2014-2020
«Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του αγροτικού ιατρείου
Δήμου Ψαρών», και την εγγραφή πίστωσης ποσού 84.266,68 ευρώ, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 1408/46-2019 απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με
τίτλο «Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του αγροτικού ιατρείου Δήμου Ψαρών»
στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020»
Α/
Α

ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.

Εγκριθέντα από
Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ

Επιχ/ση ΠΑΑ 2014-2020 «Προμήθεια
ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού
1 1322.007
0,00
γραφείου για τις ανάγκες του αγροτικού
ιατρείου Δήμου Ψαρών»
Το ποσό αυτό μεταφέρεται στον Κ.Α.-9111. (αποθεματικό)

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒ. €

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ €

+ 84.266,68

84.266,68

Ως προς το σκέλος των ΔΑΠΑΝΩΝ (1):
Τη δημιουργία, ενίσχυση και εξειδίκευση πιστώσεων του κάτωθι ΚΑ του σκέλους των εξόδων, με το
ποσό των 62.300,00 ευρώ, ως εξής:
Α/
Α

ΚΑ

ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒ. €

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ €

+ 84.266,68

84.266,68

ΠΑΑ 2014-2020 «Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού

64και εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του
1 7131.003
αγροτικού ιατρείου Δήμου Ψαρών»
με μεταφορά από το αποθεματικό 9111.

0,00

(1) Μεταβολή Αποθεματικού: 0,00
Ως προς το σκέλος των ΕΣΟΔΩΝ (2):
Την ενίσχυση των κάτωθι Κωδικών Εσόδων με το ποσό των 448,86 ευρώ, διότι ακολουθώντας τις
οδηγίες της υπ΄ αρ. οικ. οικ.38347/25.07.2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για
την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2019 δεν είχαν προβλεφθεί και πρέπει να εισαχθούν με
αναμόρφωση.
Α/
Α

ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.

Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές
επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων
2 4121.001 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών
ΣΥΝΟΛΑ
Το ποσό αυτό μεταφέρεται στον Κ.Α.-9111. (αποθεματικό)
1

1519.

Εγκριθέντα από
Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒ. €

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ €

1.556,93

81,05

1.637,98

13.000,00
14.556,93

367,81
+448,86

13.367,81
15.005,79
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Ως προς το σκέλος των ΔΑΠΑΝΩΝ (2):
Αυξήσεις πιστώσεων
Τη δημιουργία, ενίσχυση μέσω αποθεματικού και εξειδίκευση πιστώσεων των κάτωθι ΚΑ του
σκέλους των εξόδων, για τις ανάγκες αντιμετώπισης δαπανών μισθοδοσίας.
Α/
Α

ΚΑ

1

00-8221.001

2

10-6011.003

3

10-6012.001

4

10-6051.004

5

10-6051.006

6

15-6055.001

7

30-6322.

ΤΙΤΛΟΣ

Απόδοση φόρου μισθωτών
υπηρεσιών
Τακτικές αποδοχές μονίμων
υπαλλήλων ΚΕΠ
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές
Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ
προσωπικού ΚΕΠ
Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ προσωπικού (ΚΕΠ)
Ασφαλιστικές εισφορές
προσωπικού που απασχολείται στο
πλαίσιο του Προγρ/τος Εργασίας
Κοινωφελούς Χαρακτήρα
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών
αυτοκινήτων
ΣΥΝΟΛΑ

ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒ. €

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ €

13.000,00

367,81

13.367,81

17.356,28

11,79

17.368,07

2.181,60

29,60

2.211,20

789,68

0,54

790,22

1.735,64

1,17

1.736,81

38.956,49

5.898,70

44.855,19

3.000,00
77.019,69
με μεταφορά ίσων ποσών ανά Κ.Α. από το αποθεματικό 9111

430,00
+6.739,61

3.430,00
83.759,30

(1) Μεταβολή Αποθεματικού: -6.290,75
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:
ΕΣΟΔΑ (+) :
ΕΣΟΔΑ (-) :
ΕΞΟΔΑ (+) :
ΕΞΟΔΑ (-) :
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (+/-) :
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

18.100,86
84.715,54
0,00
91.006,29
0,00
-6.290,75
11.810,11

Β) Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2019
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βρατσάνος

Τα Μέλη
Υπογραφές

