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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2 ΜΑΙΟΥ  2014

     Από το πρακτικό 9/2 ΜΑΙΟΥ 2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 2η του μηνός ΜΑΙΟΥ του έτους 2014  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00΄

το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την

με αριθμό   1076/25-4-2014  πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αρώνη Γεωργίου,  που

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους

Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για συζήτηση και

λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

    Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους Δημοτικούς Συμβούλους

ήταν:                                                                                                                                                 

     Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

 ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                           ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                     

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

 ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                  

         ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                       

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                    

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΕΝΤΗ-ΛΙΑΡΟΥ          

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας,   κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης και

είπε: «Για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και για την ομαλή διεκπεραίωση των ήδη ειλημμένων

υποχρεώσεων  μας,  επιβάλλεται  η  λήψη  αποφάσεων  για  τα   θέματα   για  τα  οποία  κληθήκαμε  να

συνεδριάσουμε».

      Στην συνέχεια έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το 8ο  θέμα της

ημερήσιας διάταξης, ο οποίος είπε:

Αριθ.Αποφ. 26/2014-ΘΕΜΑ 8ο “ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ”

     Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:

   Τα ξημερώματα της 4ης Μαρτίου 2014 λόγω των έντονων βροχοπτώσεων ο δρόμος του Υπόστεγου

παρασύρθηκε από τα νερά και έγινε αποκοπή του οδικού δικτύου. Με την 536/2014 απόφαση Δημάρχου
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αποφασίστηκε η ανάθεση των εργασιών της αποκατάστασης των απρόβλεπτων ζημιών του δρόμου του

«Υποστέγου» σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 4Β και 7 του Ν. 3463/2006.

    Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, εάν δεν υπάρχει σχετική πίστωση η αναγκαία τροποποίηση του

προϋπολογισμού γίνεται στην  1η μετά την ανάθεση συνεδρίαση του Δ.Σ.

   Επειδή στον προϋπολογισμό μας δεν υπάρχει σχετική πίστωση και η παρούσα είναι η 1η συνεδρίαση

μετά  την  ανάθεση  του  έργου,  καλούμαστε  να  προβούμε  στην  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού

σύμφωνα με την εισήγηση που έχει 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 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. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα η  «Αποκατάσταση  των απρόβλεπτων ζημιών του δρόμου του  Υποστέγου» σύμφωνα με

το άρθρο 158 παρ. 4Β και 7 του Ν. 3463/2006, και δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε με την αριθ. 73/2013

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν υπάρχει η  ανάλογη πίστωση, δύναται η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού

να γίνει στην  1η μετά την  απευθείας ανάθεση αποκατάστασης –από τον Δήμαρχο- συνεδρίαση του Δ.Σ.

Η εκτιμώμενη  δαπάνη ( 2.952,00 €)  μπορεί να εξασφαλιστεί  με  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 ως εξής:

Το  αποθεματικό, δηλαδή ο ΚΑ 9111 διαθέτει ικανό υπόλοιπο οπότε  μπορεί να μεταφερθεί πίστωση 2.952,00 €  για την

δημιουργία του ΚΑ 30.7333.03 με τίτλο “Άμεση αποκατάσταση των ζημιών στο δρόμου Υποστέγου”.

   Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, και τις  διατάξεις:

- το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
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- το άρθρο 158 παρ. 4Β και 7 του Ν. 3463/2006

- τον προϋπολογισμό του Δήμου Ελαφονήσου έτους 2014 ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 73/2013

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

  1]Εντάσσει το έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα (Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης) 2014

  2]  Αναμορφώνει τον  προϋπολογισμό οικ. Έτους 2014 ως εξής:

  Από το αποθεματικό,  ΚΑ 9111 μεταφέρει πίστωση 2.952,00 €  για την δημιουργία του ΚΑ 30.7333.03

με τίτλο “Άμεση αποκατάσταση των ζημιών στο δρόμου Υποστέγου”.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: - Λιάρος Χαράλαμπος- Αρώνης Αντώνης- Αρώνη Μαρία του Στ -

Λιάρου Ευσταθία και- Λιάρου Μέντη Σταυρούλα δήλωσαν παρόντες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  26/2014

Αφού ολοκληρώθηκε  η συνεδρίαση  συντάχθηκε το πρακτικό 9/2-5-1014,  αναγνώστηκε και  υπογράφεται 

ως ακολούθως.

      

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                         ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

                                                                        ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

                                              ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ Στ                   

                                                      ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

                                                                          ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ
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