ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 19/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 16η του μηνός Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα της
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 4648/12-07-2019 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.
4ο Θέμα: Εισήγηση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
(Αρ. απόφασης 77/2019)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών βρέθηκαν
παρόντες οι έξι (6), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΜΗΛ
2) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ
3) ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ
4) ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ
5) ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ
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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην προϊσταμένη της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κα Μύτικα Μαρία, η οποία εισηγήθηκε επί του ανωτέρω θέματος ως 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 εισήγηση της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας 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:
6ΕΗΟΩΚΛ-ΧΨΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Προτείνεται η αναμόρφωση (6η) του προϋπολογισμού έτους 2019, με βάση τα αιτήματα – εισηγήσεις
των Υπηρεσιών του Δήμου Μύκης, ως εξής:
Ως μας τα έξοδα
1.Μείωση εξόδων
ΚΑ
106263.001
206211.001
257312.002

ΤΙΤΛΟΣ

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
αντίτιμο ηκεκτρικού ρεύματος για φωτισμό
οδών και πλατειών
κατασκευή δικτύων αποχέτευσης λυμάτων σε
οικ. Δ.Κ Μύκης 2019

ΠΟΣΟ

-6.000,00
45.000,00
29.958,40
80.958,40

ΑΙΤΙΟΛΟΓΊΑ
Αδιάθετη πίστωση. Έχει
συμβασιοποιηθεί το απαραίτητο
ποσό για το 2019
προκύπτει μικρότερη δαπάνη έναντι
του 2018
Η αρχική δαπάνη του έργου δεν θα
επιβαρύνει εξολοκλήρου το 2019

ΠΗΓΗ

τακτικά
τακτικά
σατα
2019

2. Αύξηση εξόδων
ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΊΑ

ΠΗΓΗ
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006053.004

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Επιστημονικών Συνεργατών (4,3%)

20-6634.

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού

306262.005

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό
οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας
Κατεπείγουσα συντήρηση οδοποιίας Δ.
Μύκης.Σχετ. η απόφαση 73/2019 της ΟΕ με
ΑΔΑ 6ΘΜ8ΩΚΛ-Ζ98

107133.003

προμήθεια σκευών

257135.003

πόρτες ,σίτες και λοιπός εξοπλισμός των
αντλιοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων
ύδρευσης-αποχέτευσης

25-6211.

προέκυψε μεγαλύτερη εισφορά για
377,30 τον νομικό συνεργάτη του δημάρχου
αίτημα για επείγουσα προμήθεια
ειδών καθαριότητας (
σκούπες,φαράσια κλπ)για τον
καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων
600,00 ,κοπή χόρτων κλπ
προέκυψε μεγαλύτερη δαπάνη
45.000,00 έναντι του 2018
απόφαση 73/2019 της ΟΕ με ΑΔΑ
6ΘΜ8ΩΚΛ-Ζ98 για κατεπείγουσα
29.958,40 ανάθεση
αίτημα της Δ/νσης για επείγουσα
προμήθεια δύο κλιματιστικών
μονάδων στο τμήμα διοικητικών
υπηρεσιών και στο γραφείο Τοπικής
1.500,00 Οικονομίας
αίτημα του προισταμένου Ύδρευσηςαποχέτευσης για κατεπείγουσα
προμήθεια εξοπλισμού προστασίας
200,00 των εγκαταστάσεων ύδρευσης

τακτικά

τακτικά

τακτικά
σατα
2019

τακτικά

τακτικά

77.635,70

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

45.908,41 ( με την 5η τροποποίηση 2019 )
+ 3.322,70 ( 80.958,40 – 77.635,70 ) με την παρούσα
49.231,11

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
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Ιδίοι πόροι

5.418,09

Δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων ( 2.646.701,19)
Διαμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων :
Αρχικός προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός με την 5η
2019
αναμόρφωση
5.325.484,13
7.876.510,02

Προϋπολογισμός με την 6η
αναμόρφωση
7.876.510,02

Διαμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων :
Αρχικός προϋπολογισμός
2019
5.325.484,13

Προϋπολογισμός με την 5η
αναμόρφωση
7.876.510,02

Προϋπολογισμός με την 6η
αναμόρφωση
7.876.510,02

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 77/2019
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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