INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.12.21 11:25:52
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΛ0ΦΩ17-Ω4Α

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ
ΔΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από το πρακτικό της 34ης/16-12-2016 άκτακτης συνεδρήασης
της Οικονομικές Επιτροπές του Δέμου Πύργου
ΘΕΜΑ

1 ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

Εισέγηση στο Δημοτικό υμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δέμου
Πύργου οικονομικού άτους 2016.
ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ

245/2016

τον Πύργο σέμερα, 16 Δεκεμβρήου 2016 και ώρα 10:00, στο Δημοτικό ΚατΫστημα
Πύργου συνέλθε σε

άκτακτη συνεδρήαση η Οικονομικέ Επιτροπέ του Δέμου Πύργου,

ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 36799/16-12-2016 πρόσκληση του Προάδρου η οποήα η οποήα
γνωστοποιέθηκε στα μάλη κατ’ εφαρμογέ των διατΫξεων του Ϋρθρου 75 § 6 του
Ν.3852/2010 αυθημερόν.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικές Επιτροπές, Ανδράας Ι. καρτσιΫρης κέρυξε την άναρξη
της συνεδρήασης αφού προηγουμάνως διαπήστωσε νόμιμη απαρτήα δεδομάνου ότι σε
σύνολο -9- μελών βράθηκαν παρόντα -5- και ονομαστικΫ οι κ.κ.:
ΠΑΡΟΝΣΕ

ΑΠΟΝΣΕ

1.ΚΑΡΣΙΑΡΗ Ι. ΑΝΔΡΕΑ, Πρόεδρος

1.ΑΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟ

Θ.

ΑΝΑΣΑΙΟ,

Σακτικό μάλος
2.ΓΕΨΡΓΟΠΟΤΛΟ Α. ΨΣΗΡΙΟ, Σακτικό

2.ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ Ι. ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΨΝΑ,

μάλος

Σακτικό μάλος

3.ΒΛΑΦΑΝΣΨΝΗ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟ, Σακτικό

3.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ

μάλος

μάλος

4. ΕΩΝΣΗ Κ. ΒΑΙΛΕΙΟ, Σακτικό μάλος

4.ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ Γ. ΙΨΑΝΝΗ, Σακτικό
Μάλος

5.ΑΝΣΨΝΑΚΟΠΟΤΛΟ
Σακτικό μάλος

Γ.

ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ,

Π.

ΑΝΣΨΝΙΟ,

Σακτικό
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τη συνεδρήαση παρευρισκόταν και η ΖΫγκλη οφήα-Γιώτα υπΫλληλος του Δέμου
για την τέρηση των πρακτικών, ως γραμματάας της Οικονομικές Επιτροπές.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικές Επιτροπές, Ανδράας καρτσιΫρης, εισηγέθηκε το θάμα
ως εξές: «υγκαλάσαμε άκτακτη συνεδρήαση της Οικονομικές Επιτροπές, προκειμάνου εν
όψει της λέξης του οικονομικού άτους, εντατικοποιεήται η ενταλματοποήηση των
εκκρεμοτέτων, γι’ αυτό απαιτεήται να ολοκληρωθούν οι εγκρήσεις των δαπανών και η
ψέφιση των πιστώσεων. Επήσης λόγω της χρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών από
το αρμόδιο Τπουργεήο, πράπει να γήνει τροποποήηση του προϋπολογισμού, για να
ολοκληρωθούν οι απαραήτητες εγγραφάς κωδικών στον προϋπολογισμό.

ύμφωνα με την παρ. 6 του Ϋρθ. 75 του Ν.3852/2010: « Πριν από τη συζέτηση η

επιτροπέ αποφαήνεται για το κατεπεήγον των θεμΫτων». Ζητώ λοιπόν να εγκρήνουμε κατ’
αρχΫς τον κατεπεήγοντα χαρακτέρα του θάματος.
Παρακαλώ όπως εγκρήνετε τη συζέτηση του θάματος».
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη
-

τις διατΫξεις του Ϋρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87/07-06-2010) «ΝΕΑ
ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ»

-

τους λόγους για τους οποήους το θάμα άχει κατεπεήγοντα χαρακτέρα,
ομόφωνα αποφασίζει
εγκρήνει το κατεπεήγον του θάματος και τη συζέτησέ του.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικές Επιτροπές, Ανδράας Ι. καρτσιΫρης, συνάχισε την

εισέγησέ του ως εξές: «Η Διεύθυνση Οικονομικών Τπηρεσιών του Δέμου, συνάταξε την
εισέγησέ της για μήα επιπλάον αναμόρφωση του προϋπολογισμού του άτους 2016, κατόπιν
της εισροές εσόδων που αφορούν τις ανΫγκες των σχολεήων Α/θμιας και Β/θμιας
εκπαήδευσης.
ας υποβΫλω προς άγκριση το από 15-12-2016 άγγραφο της προαναφερόμενης
Διεύθυνσης, με θάμα «ΑΝΑΜΟΡΥΨΗ ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2016» και
παρακαλώ για τη λέψη σχετικές απόφασης / εισέγησης προς το Δημοτικό υμβούλιο».
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
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1. Σις διατΫξεις των Ϋρθρων 72 § 1α και 266 του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87/07-06-2010)
«ΝΕΑ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ και ΣΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ».
2. Σον προϋπολογισμό του Δέμου Πύργου οικονομικού άτους 2016, όπως ψηφήστηκε με
την

370/2015

απόφαση

του

Δημοτικού

υμβουλήου

(ΑΔΑ:

7ΒΨΞΨ17-ΕΒ5)

και

επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 169141/6982/14-01-2016 Απόφαση του Γενικού
Γραμματάα (ΑΔΑ: 7ΤΨ9ΟΡ1Υ-4ΝΘ) .
3. Σην από 15-12-2016 εισέγηση της Δ/νσης Οικονομικών Τπηρεσιών περή αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικονομικού άτους 2016.
4. Σην εισέγηση του Προάδρου και μετΫ από διαλογικέ συζέτηση.
Ομόφωνα αποφασίζει
Εισηγεήται στο Δημοτικό υμβούλιο τη λέψη απόφασης για την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού του Δέμου Πύργου οικονομικού άτους 2016 ως εξές:
1. Ενίσχυση Κ.Α. εσόδου: Μεταφορά ποσού 130.114,53 € στο Αποθεματικό:
1.1 Ενήσχυση Κ.Α. εσόδου 0614 με τήτλο «ΚΑΠ για την κΫλυψη λειτουργικών αναγκών των
σχολεήων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαήδευσης (Ϋρθ. 55 Ν. 1946/91)» με το ποσό των
130.114,53 €.
2. Ενίσχυση Κ.Α. εξόδου και Μεταφορά ποσού 130.114,53 € από το Αποθεματικό για:
2.1 Ενήσχυση Κ.Α. εξόδου 00.6711.001 με τήτλο «Απόδοση σε χολικάς Επιτροπάς για
κΫλυψη λειτουργικών αναγκών» κι ενήσχυση αυτού με το ποσό των 130.114,53 €.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 245/2016.
Για το σκοπό αυτό συντΫχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογρΫφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε.

ΣΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕ ΑΠΟΠΑΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΑΝΔΡΕΑ Ι. ΚΑΡΣΙΑΡΗ
ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΦΟ
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