ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 16/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα της
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 3824/07-06-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα σε καθ' ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα.
1ο Θέμα: Εισήγηση (5ης) τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Μύκης.
(Αρ. απόφασης 58/2019)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών βρέθηκαν
παρόντες οι έξι (6), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΜΗΛ (πρόεδρος)
2) ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ
3) ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ
4) ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ
5) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ
6) ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΧΑΦΟΥΖ ΑΧΜΕΤ ΧΑΪΡΙΔΗΝ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα
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 προϋπολογισμό 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 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
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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.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση του τμήματος της οικονομικής υπηρεσίας
του Δήμου και έλαβε υπόψη της, τις παρακάτω διατάξεις :
α) την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
β) το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
γ) το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
δ) το άρθρο 77 Ν. 4172/2013
ε) τον προϋπολογισμό του Δήμου Μύκης, έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την αρίθμ. 198/2018 (ΑΔΑ: 6ΕΗΟΩΚΛΧΨΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Προτείνεται η αναμόρφωση (5 ) του προϋπολογισμού έτους 2019, με βάση τα αιτήματα – εισηγήσεις των
Υπηρεσιών του Δήμου Μύκης, ως εξής:
η

Ως προς τα έσοδα
2. Αύξηση εσόδων
KA

ΤΙΤΛΟΣ

1211002

επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη αναγκών
κατά την διεξαγωγή των εκλογών Μαΐου
και Ιουλίου 2019

1212.000

απασχόληση μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα
.Συγχρηματοδοτούμενο ΕΣΠΑ 2014-2020

4131.001

Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ

4131015

ΕΔΟΕΑΠ-Υπέρ επικουρικού
ΕΦΚΑ αιρετών(υγειονομικές, σύνταξη,
νομικών-αγροτών)

4131017

ΠΟΣΟ

αιτιολογία

20.400,00 ΦΕΚ 1677Β΄/14-5-2019
Άρθρ. 3 Ν. 4618/2019 για
παράταση προγράμματος για
244.500 τέσσερις (4) μήνες
Άρθρ. 3 Ν. 4618/2019 για
παράταση προγράμματος για
60.000 τέσσερις (4) μήνες
1.161,00 επιπλέον κράτηση Δημάρχου
επιπλέον κράτηση
17.000,00 αντιδημάρχων
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343.061
Ως προς τα έξοδα
1.Μείωση εξόδων
KA
106011.003

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ

256262.005

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΚΕΠ
Εργασία ελέγχου λειτουργίας, ρύθμισης,
συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων ,
Αντλιοστασίων Λυμάτων και Αντλιοστασίων
Ύδρευσης Δήμου Μύκης

706474.002

διοργάνωση δράσης στείρωσης αδέσποτων
ζώων συντροφιάς από εθελοντές κτηνιάτρους

257312.020

Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Μύκης. Συνεχιζόμενο
2018
Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης και
τσιμεντοστρώσεις σε οικ. Δ.Ε. Μύκης .
Συνεχιζόμενο 2018

307323.004

αιτιολογία
μετάταξη υπαλλήλου από
-9.984,00 ΚΕΠ Ωραίου στο Δήμο

Ι.Π

προέκυψε χαμηλότερη
-6.858,75 συμβατική αξία

Ι.Π

δεν εκτελέστηκε η
-12.178,20 δαπάνη

πηγή

Ι.Π

προέκυψε χαμηλότερη
-1.500,00 συμβατική αξία

ΣΑΤΑ ΠΟΕ
5122.002

προέκυψε χαμηλότερη
-1.799,99 συμβατική αξία

ΣΑΤΑ ΠΟΕ
5122.002

-32.320,94
2. Αύξηση εξόδων
KA

ΤΙΤΛΟΣ

006053.006

εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης
νομικών

006117.012
006331.001

ψεκασμός εντόμων υγειονομικού
ενδιαφέροντος

00-6463.

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Τακτικές αποδοχές Μισθοδοσίας
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)
εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων κατά την
25/1/2015

106011.001
106012.006
106022.002

φόρος εισοδήματος

εκλογική αποζημίωση προσωπικού ΙΔΑΧ

ΠΟΣΟ

αιτιολογία

επιπλέον εγοδοτική εισφορά
1.300,00 αμοιβής ειδικού συνεργάτη
αίτημα του γεωπόνου του
τμήματος Τοπικής Οικον.
1.500,00 Ανάπτυξης
2.185,25 φόρος εισοδήματος 2018
δημοσίευση απόφασης
500,00 ορισμού αντιδημάρχων

μετάταξη υπαλλήλου από
9.984,00 ΚΕΠ Ωραίου στο Δήμο

πηγή

Ι.Π

Ι.Π
Ι.Π
Ι.Π

Ι.Π

15.200,00 ΦΕΚ 1677Β΄/14-5-2019

1211002

4.600,00 ΦΕΚ 1677Β΄/14-5-2019

1211002
1211002

106042.000

εκλογική αποζημίωση προσωπικού
ορισμένου χρόνου

600,00 ΦΕΚ 1677Β΄/14-5-2019

206662.001

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
(λαμπτήρες Ντουϊ κ.λ.π.)

αίτημα για προμήθεια
1.000,00 μπράτσων

Ι.Π

706474.001

περισυλλογή, περίθαλψη, στείρωση
αδέσποτων ζώων συντροφιάς

ενίσχυση ποσού για
4.426,64 σύμβαση 2019-2020

Ι.Π
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257312.012

κατεπείγουσα κατασκευή κιβωτοειδούς
οχετού στον οικ. Μελιβοίων

307323.010

Ασφαλτόστρωση δρόμων σε οικ. ΔΚ Μύκης
και ΤΚ Ωραίου, 2019

αίτημα τεχνικής υπηρεσίας
για τροποποίηση μας
σύμβασης σύμφωνα με το
άρθρο 132 παραγρ. 2 του Ν.
2.102,69 4412/16
αίτημα τεχνικής υπηρεσίας
για τροποποίηση μας
σύμβασης σύμφωνα με το
άρθρο 132 παραγρ. 2 του Ν.
8.213,43 4412/16

αποδοχές εργαζομένων κοινωφελούς
εργασίας(τμήμα καθαριότητας)

Άρθρ. 3 Ν. 4618/2019 για
παράταση προγράμματος
160.000 για τέσσερις (4) μήνες

ΕΦΚΑ (ΙΚΑ και ΤΣΜΕΔΕ) εργαζομένων
κοινωφελούς εργασίας

Άρθρ. 3 Ν. 4618/2019 για
παράταση προγράμματος
42.000 για τέσσερις (4) μήνες

αποδοχές εργαζομένων κοινωφελούς
εργασίας(τμήμα τεχνικών υπηρεσιών)

Άρθρ. 3 Ν. 4618/2019 για
παράταση προγράμματος
15.000 για τέσσερις (4) μήνες

626041.000
626054.000
646041.000
646054.000

ΙΚΑ εργαζομένων κοινωφελούς εργασίας

696041.000

αποδοχές εργαζομένων κοινωφελούς
εργασίας (τμήμα Διοικητικών-οικονομικώναστικής κατ/σης)

696054.000

ΙΚΑ εργαζομένων κοινωφελούς εργασίας

008112.005

Οφειλή για έξοδα παράστασης/κατάθεσης
προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς
Ορωτοδικείου Ξάνθης για την εκδίκαση μας
αγωγής 62/3-8-2018 κατά του Δ. Μύκης

008231.001
008231.015
008231.017

Άρθρ. 3 Ν. 4618/2019 για
παράταση προγράμματος
5.000 για τέσσερις (4) μήνες
Άρθρ. 3 Ν. 4618/2019 για
παράταση προγράμματος
18.000 για τέσσερις (4) μήνες
Άρθρ. 3 Ν. 4618/2019 για
παράταση προγράμματος
4.500 για τέσσερις (4) μήνες
τιμολόγιο 87/30-11-52018
του δικηγόρου Μαλάκη
Στέργιου το οποίο περιήλθε
στην υπηρεσία μας εντός
332,32 του 2019

Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ

Άρθρ. 3 Ν. 4618/2019 για
παράταση προγράμματος
60.000,00 για τέσσερις (4) μήνες

ΕΔΟΕΑΠ (Επικουρικό -ασθενείας πρόνοιας)
ΕΦΚΑ αιρετών(υγειονομικές, σύνταξη,
νομικων-αγροτών)

1.161,00 επιπλέον κράτηση Δημάρχου
επιπλέον κράτηση
17.000,00 αντιδημάρχων

ΣΑΤΑ ΠΟΕ
5122.002

Ι.Π
1212.000

1212.000

1212.000

1212.000

1212.000

1212.000

Ι.Π

4131.001
4131015
4131017

374.605,33
Από τις παραπάνω μεταβολές μεταβάλλεται το αποθεματικό ως εξής :
Διαμόρφωση αποθεματικού :
Αρχικό αποθεματικό
Μεταβολή αποθεματικού
Τελικό αποθεματικό

45.131,80 ( με την 4η τροποποίηση 2019 )
+
776,61 ( 343.061+32.320,94-374.605,33 ) με την παρούσα
45.908,41
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Το οποίο αναλύεται ως εξής :
ΚΑ εσόδων:
Υπόλοιπο επιχορήγησης
μισθωμάτων σχολείων.. Εκ
παραδρομής εγγράφηκε
στον ΚΑ εσόδου ποσό
28.111,12 διότι το
πραγματικό υπόλοιπο είναι
12.800 € και αφορά σε ποσό
που στάλθηκε για το
νηπιαγωγείο Α. Θερμών .από
το 2012. Το υπόλοιπο θα
καλύψει τρέχουσες ανάγκες
μισθωμάτων.
5113.000
5123.001

12.800,00
Υπόλοιπο ΣΑΤΑ σχολείων

31.013,02

Ιδίοι πόροι

2.095,39

Δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων ( 2.646.701,19)
Διαμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων:
Αρχικός προϋπολογισμός
2019
5.325.484,13

Προϋπολογισμός με την 4η
αναμόρφωση
7.533.449,02

Προϋπολογισμός με την 5η
αναμόρφωση
7.876.510,02

Διαμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων :
Αρχικός προϋπολογισμός
2019
5.325.484,13

Προϋπολογισμός με την 4η
αναμόρφωση
7.533.449,02

Προϋπολογισμός με την 5η
αναμόρφωση
7.876.510,02

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 58/2019
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με εντολή Δημάρχου
H Πρακτικογράφος της Οικ. Επιτροπής
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