
  
  
                                                                                 
                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    Από το  πρακτικό της  35ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις  28-12-2020. 
 
                                                                          Πράξη 176η                                                  
    Ιθάκη, σήμερα 28 του μηνός Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄ πραγματοποιήθηκε 

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή και του 
Δημάρχου κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ, έπειτα από την αρ. 7880/24-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΑΜΠΟΛΗ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκαν με το 
άρθρο 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/30.10.2019) και με την εγκύκλιο αρ. 426/77233/13.11.2020 του 
Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ : 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις για τις 
συνεδριάσεις οργάνων διοίκησης. 

 
  Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς από τα 17 μέλη του, ήταν παρόντα τα 16 και 

αναλυτικά : 
 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  
ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

9. 
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

1. ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

2.  
ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

10. ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ   
(Αν και νομίμως 
προσκληθείς) 

3.  
ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)  
                         

11. 
 
ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 
 

  

4.  
ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

12. 

 
ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 

  

5.  ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13. 
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

  

6.  
 
ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ 
 

14. 
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

  

7.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 15. 
ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

  

8.  ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16. 
ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

  

 
   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης < Έγκριση της αρ. 

175/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 > σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 
2020 και η οποία έχει ως εξής : 

 
  <… Ο Πρόεδρος ανακοινώνει το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη των μελών : 
 
Α.  Την αρ. 7662/17-12-2020 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας :  
     
   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.  
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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. 

     Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Ιθάκης του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την 
κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από 
συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, 
στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το 
αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων. 
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Είναι απαραίτητη η αναμόρφωση του Π/Υ 2020 για την αποδοχή επιχορήγησης για πρόληψη και 
αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες [ΣΑΕ 055], σύμφωνα με την 
88565/16-12-2020 απόφαση ΥΠΕΣ. 

 
Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της : 
 

1. την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 
2. το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
3. το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 
4. παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013 
5. την αριθμ 197/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης με την οποία κατάρτισε και 

ψήφισε τον Προϋπολογισμό του έτους 2020  
6. την  ΚΥΑ 55905/29-7-2019 [ΦΕΚ 3054/29-7-2019 τεύχος Β΄] 
 
εισηγείται προς την οικονομική επιτροπή , και το Δημοτικό Συμβούλιο : 
 
αποδέχεται το ποσό των 70.000,00€ στον ΚΑΕ εσόδων 00.1325.04 < Χρηματοδότηση Δήμου Ιθάκης 

για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. [ΣΑΕ 055]> 
και μέσω Αποθεματικού εγγράφει ΚΑΕ  35.6277.13  <καθαρισμός δρόμων, μονοπατιών > [θεομηνίες ΣΑΕ 
055 των 70.000,00€] πίστωση 70.000,00€  Οι εργασίες θα εκτελεστούν απολογιστικά.                                                                                                                                                                                          

 
Β.  Την αρ. 7820/23-12-2020 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και αφού τα μέλη της ΟΕ 

αποφάσισαν ομόφωνα για την συζήτηση του θέματος εκτός ημερησίας ως κατεπείγοντος,.  
 
 « Ομοίως με ανωτέρω, είναι απαραίτητη η αναμόρφωση του Π/Υ 2020 για την αποδοχή 

συμπληρωματικής επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και λοιπών γενικών δαπανών καθώς 
και έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης αποκλειστικά και μόνο για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε 
πληγέντες από φυσικές καταστροφές [πλημμύρα 17-20/9/2020 - άμεσες βιοτικές ανάγκες  & αντικατάσταση 
οικοσκευής] 

 
Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της : 

 
1. την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 
2. το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
3. το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 
4. παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013 
5. την αριθμ 197/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης με την οποία κατάρτισε και 

ψήφισε τον Προϋπολογισμό του έτους 2020  
6. την  ΚΥΑ 55905/29-7-2019 [ΦΕΚ 3054/29-7-2019 τεύχος Β΄] 
 
εισηγείται προς την οικονομική επιτροπή , και το Δημοτικό Συμβούλιο 
 
1] αποδέχεται το ποσό των 50.022,53€ στον ΚΑΕ εσόδων 00.6011.02 < ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2020 > και μέσω Αποθεματικού ενισχύει ΚΑΕ  90.9111.03  <Αποθεματικό Δήμου 
> με πίστωση 50.022,53€ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και λοιπών γενικών δαπανών.      

 
2] αποδέχεται το ποσό των 50.000,04€  στον ΚΑΕ 00.1219.03 <  Έκτακτη επιχορήγηση για χορήγηση 

οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές [ΙΑΝΟΣ] [ΥΠΕΣ]> και 
 
Ενισχύει τον ΚΑΕ 00.6739.02 < Καταβολή στους δικαιούχους για οικονομική  ενίσχυση σε πληγέντες 

από φυσικές καταστροφές [ΙΑΝΟΣ 17-20/9/20] [ΥΠΕΣ] > με το ποσό των 50.000,04€.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Κατόπιν τούτου η Οικ. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις ανωτέρω εισηγήσεις : 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

  Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020,  
σύμφωνα με τις ανωτέρω εισηγήσεις. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 175/2020.> 
 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω αρ. 175/2020 εισηγητική απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής για την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επιπλέον : 
 

 το άρθρο 8 Β.Δ. 17-5/15-6-59,  

 την παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07, 

 το εγγρ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 28376/18.07.2012, 

 το άρθρο 77 Ν. 4172/2013, 

 την αριθμ. 197/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης με την οποία κατάρτισε και 
ψήφισε τον Προϋπολογισμό του έτους 2020,  

 την  ΚΥΑ 55905/29-7-2019 [ΦΕΚ 3054/29-7-2019 τεύχος Β΄] 
 
 καθώς και την διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά : 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

 Εγκρίνει ως έχει την αρ. 175/2020 εισηγητική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 
αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 
 

 Τροποποιεί το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και εντάσσει σε αυτό τα έργα που περιλαμβάνονται 
στην ανωτέρω αναμόρφωση.  

 
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:  
 
       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ ΜΕΛΗ  
         ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                Ακριβές αντίγραφο  
                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                   
                                                
 
 
 
                                                         ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
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