
                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
       ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
      ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ

  ΑΡ. ΑΠΟΦ.   302/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από  το  Πρακτικό  Αρ.  49/11-12-2015
συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής
του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Κατάρτιση  σχεδίου  αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικον. έτους 2015».

        
Στην Ελεούσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 11 του μήνα Δεκεμβρίου του
έτους  2015,  ημέρα  της  εβδομάδας  Παρασκευή  και  ώρα  13.00  μ.μ.,   συνήλθε  σε
τακτική  συνεδρίαση η  Οικονομική  Επιτροπή του  Δήμου  Ζίτσας,   ύστερα από την
20294/07-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της,  η οποία δημοσιεύτηκε
στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  &  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  του  Δήμου και
επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,
για να συζητήσει και αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
       Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  διαπιστώθηκε  η  ύπαρξη  νόμιμης
απαρτίας, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και
συγκεκριμένα:
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
 Πλιάκος Μιχαήλ:Πρόεδρος 1. Μαλισσόβας Παναγιώτης
2.   Σταλίκας Γεώργιος 2. Γαρδίκος Βασίλειος       
3.   Σφήκας Νικόλαος        
4.   Παπαδημητρίου Χριστίνα
5.   Γκαραλέας Δημήτριος

       Επίσης παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ.Σταύρου Αγγελική για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
     Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγήθηκε τη συζήτηση του παραπάνω θέματος ως κατεπείγοντος
και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον
του θέματος. 
      Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι το θέμα είναι κατεπείγον και
εισέρχεται αμέσως στη συζήτηση του.
      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3o εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
      Ύστερα από τη δημοσίευση του νόμου Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167/23.07.13 τεύχος Α΄):
«Φορολογία  εισοδήματος,  επείγοντα  μέτρα  εφαρμογής  του  ν.  4046/2012,  του  ν.
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις του ΥΠ.ΕΣ.» και την πρόσφατη
ερμηνεία που δόθηκε από την ενημερωτική βάση δεδομένων των ΟΤΑ για το νόμο
αλλά  και  για  το  σχετικό  έγγραφο  του  ΥΠ.ΕΣ.  28376/18-7-2012,  ότι  για  να  γίνει
οποιαδήποτε αναμόρφωση του προϋπολογισμού πρέπει να προηγηθεί εισήγηση της
Οικονομικής Επιτροπής του σχεδίου της αναμόρφωσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο,
θέτω υπόψη σας την 20680/11-12-2015 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου για το εν λόγω θέμα στην οποία αναφέρονται  τα εξής:
Έχουν προκύψει ανάγκες λειτουργικές του Δήμου ( οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί
στον προϋπολογισμό του Δήμου Ζίτσας του  2015 του τρέχοντος έτους, παρίσταται
ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών η την ενίσχυση
υπαρχουσών  πιστώσεων  οι  οποίες  κρίνονται  ότι  έως  το  τέλος  του  έτους  είναι
ανεπαρκείς).  Προκειμένου  να  γίνει  αυτό  πρέπει  να  προηγηθεί  η  μεταφορά
πιστώσεων,  από συγκεκριμένους  Κ.Α.  του  προϋπολογισμού  του  τρέχοντος  έτους
στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες και οι οποίες είχαν υπέρ εκτιμηθεί, (κατά
την σύνταξη του προϋπολογισμού) η κατά την πορεία εκτέλεσης του δεν απαιτούνται,
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στο  αποθεματικό  κεφάλαιο  του  Δημοτικού  προϋπολογισμού  και  στη  συνέχεια
μεταφορά  από  το  αποθεματικό  κεφάλαιο  του  Δημοτικού  προϋπολογισμού  για  τη
δημιουργία των καινούριων πιστώσεων, η απ΄ ευθείας από το αποθεματικό κεφάλαιο
προς ενίσχυση η δημιουργία νέων πιστώσεων. 
Επιπλέον  έχουν  εγκριθεί  από  το  Δημόσιο  οι  από  φορείς  του  Δημοσίου  τομέα
αποφάσεις ένταξης έργων προς χρηματοδότηση τις οποίες πρέπει να εγγράψουμε
στον  προϋπολογισμό  μας,  καθώς και  ανάγκες  για  νέα  έργα τα  οποία  δεν  έχουν
προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του 2015 και πρέπει να εγγραφούν.   

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε 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
 παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013
 το άρθρο 77 του Ν. 4316/2014 
 τον προϋπολογισμό του Δήμου Ζίτσας, έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε με την

αριθ. 363/2014  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

εισηγείται προς την οικονομική επιτροπή 

A. Τις  μεταφορές πιστώσεων στο Κ.Α 80.9111  αποθεματικό του δημοτικού
προϋπολογισμού, ως εξής:

1. Από τον  Κ.Α  30.7331.513 με  τίτλο   Αντικατάσταση στέγης  του  Δημοτικού
σχολείου  και  εργασίες  συντήρησης  κοινοτικών  κτιρίων  ΤΚ  Περάτης    να
μεταφερθεί  ποσό   2.500,00  ευρώ   στο  αποθεματικό  του  δημοτικού
προϋπολογισμού. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι αναγκαίες  στην χρήση το
έργο δεν είναι ώριμο προς εκτέλεση. 

2. Από  τον  Κ.Α  30.6662.003  με  τίτλο   Προμήθεια  ασφαλτομίγματος   να
μεταφερθεί  ποσό   3.454,00  ευρώ   στο  αποθεματικό  του  δημοτικού
προϋπολογισμού. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι αναγκαίες  στην χρήση. 

Συνολικό  ποσό  που  μεταφέρεται  στο  αποθεματικό  Κ.Α  80.9111  του  Δημοτικού
Προϋπολογισμού  5.954,00 €.

Β.  Προτείνονται  οι   ακόλουθες  μεταφορές  πιστώσεων  από το  αποθεματικό
κεφάλαιο ΚΑ 80.9111 του δημοτικού προϋπολογισμού στους κάτωθι κωδικούς,
για την αντιμετώπιση αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί:

3. Μεταφορά ποσού 421,00 ευρώ για  ενίσχυση  του  Κ.Α.  00.6056 και  τίτλο
Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30ν.2262/52 100νδ 4260/61
και 33 νδ 5441/66).

4. Μεταφορά ποσού  3.000,00 ευρώ για ενίσχυση  του  Κ.Α εξόδου  
30.7325.019 και τίτλο  Επέκταση - Μετατόπιση Δικτύου ΦΟΠ ΔΕ 
Πασσαρώνος.

5. Μεταφορά ποσού  1.200,00 ευρώ για ενίσχυση  του  Κ.Α εξόδου  
30.6275.002 και τίτλο  Δαπάνες για αποψίλωση μεγάλων δένδρων με χρήση 
γερανού σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.

6. Μεταφορά ποσού  20,00 ευρώ για ενίσχυση  του  Κ.Α εξόδου  30.6051.003 
και τίτλο  Εργοδ. εισφορές πρ. σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου  ΤΥΔΚΥ.

7. Μεταφορά ποσού  20,00 ευρώ για ενίσχυση  του  Κ.Α εξόδου  10.6012.001 
και τίτλο  Αμοιβή Ληξιάρχου.
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8. Μεταφορά ποσού  1.293,00 ευρώ για ενίσχυση  του  Κ.Α εξόδου  00.6116 και 
τίτλο  Αμοιβές δικαστικών επιμελητών.

Συνολικό ποσό που μεταφέρεται από το αποθεματικό Κ.Α 80.9111 του Δημοτικού
Προϋπολογισμού  5.954,00 €.

         Και ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
         Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την
παραπάνω εισήγηση, τις σχετικές διατάξεις, καθώς και την αριθ. 20680/11-12-2015
εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ

       Καταρτίζει το σχέδιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 του
Δήμου Ζίτσας και το υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση, σύμφωνα με
την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως αυτή έχει κατατεθεί από
τον εισηγητή και έχει εγγραφεί στην ανωτέρω εισήγηση.

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  302/2015
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ
                   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
            ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ               Σταύρου Αγγελική       Ακολ.Υπογραφές
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