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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 9 - 12 - 2013
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Τηλ. : 2313313689,690
Αριθ. Απόφ. 448/2013
ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού για εξόφληση λογαριασµού προς την ΕΥΑΘ.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 9η του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους
2013 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 21,30 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων –
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 18700/5-121-2013 έγγραφη πρόσκληση του
προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος
Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία,
Μεζίκης Βασίλειος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Καζαντζίδης Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καρράς
Ευστράτιος, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Παυλίδου
Λαµπρινή, Τσιριγώτης Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αποστολίδου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Πατσιάς Γεώργιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη,
Σιώπης Κωνσταντίνος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Κυριλλίδης Γεώργιος,
Λαδάς Παράσχος, Χοΐδης Χαράλαµπος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Τσακαλίδης
Ηρακλής, Παπαδήµας Αναστάσιος.
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης,
στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο
∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά δεν
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο έκτ. Θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως το οποίο
οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Ιωαννίδης
Εµµ. έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι λαµβάνοντας υπόψη την 38560/26.09.2013 Κ..Υ.Α του
Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονοµικών περί «Ρυθµίσεις θεµάτων εξόφλησης
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού και Νοµικών Προσώπων τους, προς τις
εταιρίας ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ» οι ληξιπρόθεσµες οφειλές που απεικονίζονται στον πίνακα που
εµπεριέχεται στην Κ.Υ.Α και αφορά τον ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης είναι :
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ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΕΩΣ 31/12/2012

64.778,82€

61.416,89€

21.930,83€

148.126,54€

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι για το µεγαλύτερο ύψος αυτών των οφειλών ο ∆ήµος
Αµπελοκήπων – Μενεµένης είχε προβεί σε διακανονισµό, σύµφωνα µε την αριθµ. 92/11.03.2013
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, οπού προέβλεπε την αποπληρωµή σε 12 δόσεις ύψους
20.165,20€ η κάθε µια. Εκ των οποίων οι πρώτες έξι (6) εξ αυτών έχουν εξοφληθεί προς την ΕΥΑΘ
Α.Ε., τέσσερα (4) παραστατικά (4Χ20.165,20€= 80.660,80€) µε πίστωση του κωδικού 80.8113
«Αµοιβές και έξοδα τρίτων ΠΟΕ» του προϋπολογισµού του έτους 2013 έµειναν απλήρωτα καθώς το
Υπουργείο Εσωτερικών µε αλληλογραφία του µας γνωστοποίησε την πρόθεση του για την απευθείας
εξόφληση της ΕΥΑΘ από το ίδιο το Υπουργείο. Τέλος δυο (2) δόσεις (2Χ20.165,20€= 40.330,40€)
που αφορούσαν καταβολή στο έτος 2014 δεν έχουν δηµιουργηθεί παραστατικά.
Προκειµένου να εµφανιστούν ως σύνολο ληξιπρόθεσµων το σύνολο των 148.126,54€ για να γίνει η
ενηµέρωση του Μητρώου ∆εσµεύσεων και κατόπιν να γίνει η εγγραφή εξόφλησης (ΧΕΠ λογιστικής
τακτοποίησης) πρέπει να προηγηθεί η µεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριµένους κωδικούς
αριθµούς του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραµµένες, στο
αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού και στη συνέχεια µεταφορά από το αποθεµατικό για τη
δηµιουργία νέων πιστώσεων ή ενίσχυση υφιστάµενων πιστώσεων. ∆ηλαδή απαιτείται η
δηµιουργία ΚΑΕ εσόδου ποσού 148.126,54€ και αντίστοιχα ΚΑΕ εξόδων ίσου ποσού. Στον
ΚΑΕ 80.8113 υπάρχουν ανεξόφλητα παραστατικά της ΕΥΑΘ ποσού 80.660,80 και απαιτείται να
αυξηθεί η πίστωση µε επιπλέον παραστατικά ποσού 45.534,91 προκειµένου να ισοσκελίσουµε τις
οφειλές έτους 2011-2012 που είναι : 66.778,82€ + 61.416,89€ = 126.195,71€. Επειδή για το ποσό
των 21.930,83€ που αφορά την οφειλή έτους 2013 δεν απαιτείται αναµόρφωση γιατί υπάρχει ήδη
πίστωση στον ΚΑΕ 20.6271 µε τίτλο «ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ» απαιτείται µόνο η δηµιουργία
ισόποσου παραστατικού.
Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της
την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 και τις διατάξεις της παργ.1 του άρθρου 161 του

•

Ν.3463/2006
•
•
•
•
•

•

το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης έτους 2013, ο οποίος
ψηφίστηκε µε την αριθ. 26/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
το άρθρο 77 του Ν.4172/2013 και την αρ.πρωτ.17515/2013 εγκύκλιο 8 του ΥΠΕΣ
Την 92/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβούλιου περί διακανονισµού αποπληρωµής
οφειλών προς την ΕΥΑΘ Α.Ε.
Την 38560/26.09.2013 Κ..Υ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου
Οικονοµικών περί «Ρυθµίσεις θεµάτων εξόφλησης ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων ΟΤΑ Α΄ και Β΄
βαθµού και Νοµικών Προσώπων τους, προς τις εταιρίας ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ»
Την ανάγκη δηµιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, οι οποίες
δεν έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του δήµου
Προτείνει:
α) την αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013, µε την εγγραφή του ποσού των
148.126,54 € στον νεοδηµιουργούµενο Κ.Α του τµήµατος των εσόδων 1215.02 µε τίτλο «Έκτακτη
επιχορήγηση του άρθρου 52 του Ν4186/2013 για εξόφληση οφειλών ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ – ΕΥΑΘ ΑΕ» µε
ισόποση ενίσχυση του αποθεµατικού (οπώς αναφέρεται στην ΚΥΑ 38560/26.09.2013).
β) την µεταφορά µέσω αποθεµατικού του ποσού των 45.534,91€ στον Κ.Α του τµήµατος των εξόδων
80.8113 µε τίτλο «Αµοιβές και έξοδα τρίτων ΠΟΕ
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Επιπλέον βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων
του δήµου.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Οµόφωνα
Α). Εγκρίνει:
α. την αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013, µε την εγγραφή του ποσού των
148.126,54 € στον νεοδηµιουργούµενο Κ.Α του τµήµατος των εσόδων 1215.02 µε τίτλο «Έκτακτη
επιχορήγηση του άρθρου 52 του Ν4186/2013 για εξόφληση οφειλών ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ – ΕΥΑΘ ΑΕ» µε
ισόποση ενίσχυση του αποθεµατικού (οπώς αναφέρεται στην ΚΥΑ 38560/26.09.2013).
β. την µεταφορά µέσω αποθεµατικού του ποσού των 45.534,91€ στον Κ.Α του τµήµατος των εξόδων
80.8113 µε τίτλο «Αµοιβές και έξοδα τρίτων ΠΟΕ
Επιπλέον βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων
του δήµου.
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 448/2013
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο πρόεδρος
Ακτσελής Γεώργιος

Τα Μέλη
Αµπελόκηποι 11 - 12 - 2013
Ακριβές Απόσπασµα

Ο Ειδικός Γραµµατέας
Ε. Κουκουλιώτης

Ο Πρόεδρος
Ακτσελής Γεώργιος
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