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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ

119/2022

ΘΕΜΑ : Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 4η
αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 Δήμου Πωγωνίου».
Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 18η Μαΐου
2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ:
ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των
συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας» δ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397/14.05.2022 (ΦΕΚ 2369 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 16 Μαϊου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη
Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00.και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ.
πρωτ. 2845/13-05-2022, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν
παρόντα τα [6], ήτοι:
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Προσκλήθηκε με δικαίωμα λόγου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βήσσανης σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για τα 1ο ,2ο,3ο,4ο,5ο και 6ο θέματα της
ημερήσιας διάταξης διότι αφορούσαν την Κοινότητα του.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΗΣΣΑΝΗΣ

ΠΑΡΩΝ
ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός
Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη
της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι: 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
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. Πρέπει να γίνει οριστικοποίηση του
τελικού χρηματικού υπολοίπου ,της τελικής επαναβεβαίωσης εισπρακτέων υπολοίπων του
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προηγούμενου έτους και διαγραφής παραγεγραμμένων υποχρεώσεων (σύμφωνα με την 46735/23-0720 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών κ.λ.π.)και επίσης να συμπεριληφθούν ανάγκες που
δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί, σύμφωνα με την από 18-05-22 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Πωγωνίου ήτοι:
Εισήγηση Αναμορφώσεων Προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Πωγωνίου
Θα πρέπει να γίνει νέα αναμόρφωση στον προϋπολογισμό χρήσης 2022 του Δήμου Πωγωνίου
προκειμένου να αντιμετωπιστούν δαπάνες και τρέχουσες ανάγκες που δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί .
Για το σκοπό αυτό εισηγούμαστε:
Ενίσχυση ποσού 120.235,68€ υπάρχοντος Κ.Α. Εσόδων 0611. με τίτλο: «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών
αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)» με ισόποση μεταφορά στο αποθεματικό (Κ.Α.-9111), (σχετ: αρ.πρ.
12034/23-2-2022 έγγραφο Υπ.Ες.).
Ενίσχυση ποσού 2.042,12€ υπάρχοντος Κ.Α. Εξόδων 00-6722 με τίτλο: «Εισφορά για την εξασφάλιση
μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού» με ισόποση μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.-9111)
Εγγραφή ποσού 1.000,00€ σε νέο Κ.Α Εξόδων 30-7135.005 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΡΑΦΙΩΝ (ντέξιον) ΓΙΑ Οστεοφυλάκια Δήμου» με ισόποση μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α. -9111.)
Ενίσχυση ποσού 1.000,00€ υπάρχοντος Κ.Α. Εξόδων 10-6412 με τίτλο: «Έξοδα μεταφοράς αγαθών
φορτοεκφορτωτικά» με ισόποση μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α. -9111).
Ενίσχυση ποσού 5.000,00€ υπάρχοντος Κ.Α. Εξόδων 10-7134.002 με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού
πληροφορικής και δικτύων -Η/Υ(υλικού, λογισμικού)» με ισόποση μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.
-9111).
Εγγραφή ποσού 24.180,00€ σε νέο Κ.Α. Εξόδων 00-6117.004 με τίτλο: «Υπηρεσίες υποστήριξης
ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων Δήμου» με ισόποση μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.9111).
Εγγραφή ποσού 1.400,00€ σε νέο Κ.Α. Εξόδων 10-6054.004 με τίτλο: «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ
ΕΦΚΑ ασκούμενου μαθητή ΕΠΑΛ» με ισόποση μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α. -9111).
O Αναπληρωτής Προϊστάμενος -Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών- Τσιμογιάννης Βασίλειος
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του 4ου σχεδίου
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνίου για το έτος 2022 και στη συνέχεια να το
υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της :
την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
το άρθρο 77 Ν. 4172/2013
την αρ: 55905/29-7-2019 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & της αρ: 7/7-2-2020
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.
το άρθρο 40 του Ν.4735/20
τον προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου, έτους 2022, ο οποίος ψηφίστηκε με την 01/22 (ΑΔΑ:
ΨΘΗΙΩ1Ω-6ΝΜ) απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και που εγκρίθηκε με την 10555/31-01-2022
(ΑΔΑ:ΨΠ4ΗΟΡ1Γ-ΦΓΦ) απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Ηπείρου
την ανωτέρω από 18-05-22 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και μετά από διαλογική
συζήτηση
και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Eγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την από 18-05-22 ανωτέρω εισήγηση της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πωγωνίου ως έχει , η οποία αφορά το 4ο σχέδιο αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 Δήμου Πωγωνίου.

Σελίδα 3

ΑΔΑ: 6ΔΗΩΩ1Ω-80Τ
2. H παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 119/2022.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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Ακολ. Υπογραφές
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
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