ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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28 100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
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Fax: 2671022572

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 6ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου
την 16η Δεκεμβρίου 2019.

Στο Αργοστόλι σήμερα την 16η Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 13:00 μ.μ , συνήλθε σε

τακτική

συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα

Αργοστολίου (Πλατεία Βαλλιάνου) η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 7044/12-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν 4555/2018
(ΦΕΚ 133Α/19 -07-2018).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 δεδομένου ότι σε
σύνολο επτά (7) μελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6) και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ
1. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
2. ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
4. ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
5. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
6. ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - Αναπληρωματικό μέλος κ. ΛΥΚΟΥΔΗ
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Στην συνεδρίαση παρίσταται και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τρωιάννος Διονύσιος
από τη δημοτική παράταξη ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΝΗΣΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 30 /2019
ΑΔΑ: Ω87Γ46ΜΓΤΤ-ΓΘΞ
1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
2019 (1-09-2019 έως 31-12- 2019) Δήμου Αργοστολίου» .
Ο Πρόεδρος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης
εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «1η Τροποποίηση Τεχνικού
Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2019 (1-09-2019 έως 31-122019) Δήμου Αργοστολίου» , έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 16-12-2019
εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος
ΠροϋπολογισμούΛογιστηρίου & Προμηθειών κ. Σοφίας Κουστουμπάρδη για το εν λόγω θέμα ,η οποία
αναλυτικά έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

1. Μετά την αριθμ. 05/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου
μας όπου αποφασίστηκε η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους
2019 και συγκεκριμένα:
•

Η ενίσχυση της πίστωσης του Τ.Π. 4μήνου 2019, του έργου με τίτλο:
“Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Οδών 21ης Μαΐου και Ριζοσπαστών” (ΚΕ
2017ΕΠ02200007) με το ποσό των 287.844,89€. Μετά την μεταβολή αυτή η
διαμορφωθείσας πίστωση θα ανέλθει στο ποσό των 650.966,64 €

•

Η ενίσχυση της πίστωσης του Τ.Π. 4μήνου 2019, του έργου με τίτλο:
“Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου Ανδρέας Βεργωτής, Αντικατάσταση
Συνθετικού Χλοοτάπητα” (2014ΣΕ01600036) με το ποσό των 7.604,85€ που
είναι και η διαμορφωθείσα πίστωση.

Σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα:
ΠΙΣΤΩΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ
ΠΟΣΟ

Κ.Α.ΕΞΟΔΩΝ
Α/Α

4ου ΤΕΤΡ.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

- ΕΣΟΔΩΝ

ΠΙΣΤΩΣΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

2019

4ου ΤΕΤΡ. 2019
(€)

(€)

(€)
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ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
64.7336.07

ΧΩΡΩΝ ΟΔΩΝ

1
1322.10

363.121,75

287.844,89

650.966,64

0,00

7.604,85

7.604,85

21ης ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ (ΚΕ
2017ΕΠ02200007)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ

61.7336.01

ΒΕΡΓΩΤΗΣ

2
1322.14

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
(2014ΣΕ01600036)

παρακαλούμε όπως εγκρίνετε:
- την μεταβολή του τεχνικού προγράμματος και συγκεκριμένα των έργων που
χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ όπως ο ανωτέρω πίνακας.
- την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1322.10 με τίτλο «Επιχορήγηση για το έργο
"Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οδών 21ης Μαΐου και Ριζοσπαστών
ΚΕ2017ΕΠ02200007"», διαμορφωμένη πίστωση 363.121,75 ευρώ και
χρηματοδότηση από το ΠΔΕ, με το ποσό των 287.844,89 ευρώ. Μετά την παραπάνω
μεταβολή η πίστωση θα διαμορφωθεί στο ποσό των 650.966,64 ευρώ.
- την ενίσχυση του Κ. Α. Εξόδων 64.7336.07 με τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων
χώρων οδών 21ης Μαΐου και Ριζοσπαστών ΚΕ2017ΕΠ02200007» διαμορφωμένη
πίστωση 363.121,75 ευρώ και χρηματοδότηση από το ΠΔΕ, με το ποσό των
287.844,89 ευρώ. Μετά την παραπάνω μεταβολή η πίστωση θα διαμορφωθεί στο
ποσό των 650.966,64 ευρώ.
- την δημιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1322.14 με τίτλο «Επιχορήγηση για το έργο
"Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου Ανδρέας Βεργωτής"»,
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με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ-Υπουργείο Πολιτισμού και εγγραφή πίστωσης ποσού
7.604,85 ευρώ.
- την δημιουργία του Κ.Α. Εξόδων 61.7336.01 με τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού
χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου Ανδρέας Βεργωτής», με χρηματοδότηση από το
ΠΔΕ-Υπουργείο Πολιτισμού και εγγραφή πίστωσης ποσού 7.604,85 ευρώ.

2. Με την αριθμ. πρωτ. 88680/13-12-2019 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών
περί επιχορήγησης των Δήμων της χώρας για την υλοποίηση του
προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ.
57/1973 και την αριθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/Β΄/2019) με
σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές
καταστροφές, ο Δήμος μας επιχορηγείται με το ποσό των 3.840,00 ευρώ,
όπου καλύπτεται το αριθμ. πρωτ. 54/30-10-2019 αίτημα του Αυτοτελούς
Τμήματος Πρόνοιας. Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως:
•

Εγκρίνεται την αποδοχή της εν λόγω επιχορήγησης ποσού 3.840,00 ευρώ

•

Εγκρίνετε την δημιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1214.06 με τίτλο «Οικονομική
ενίσχυση αποκατάστασης ζημιών οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών»
και την εγγραφή πίστωσης ποσού 3.840,00 ευρώ.

•

Εγκρίνετε την δημιουργία του Κ.Α. Εξόδων 00.6739.04 με τίτλο «Οικονομική
ενίσχυση αποκατάστασης ζημιών οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών
(ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλματος προπληρωμής)» και την εγγραφή
πίστωσης ποσού 3.840,00 ευρώ.

3. Με την αριθμ. πρωτ. 88013/10-12-2019 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών
περί κατανομής ποσού εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης-κατηγορίας Δ΄
στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6α του ν.
2880/2001, ο Δήμος μας επιχορηγείται με το ποσό των 57.960,00 ευρώ.
Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως:
•

Εγκρίνετε την αποδοχή της εν λόγω επιχορήγησης ποσού 57.960,00 ευρώ.

•

Εγκρίνετε την δημιουργία του Κ.Α. Εσόδων 0715 με τίτλο «Τέλος διαφήμισης
της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν
2880/2001)» και την εγγραφή πίστωσης ποσού 57.960,00 ευρώ
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4. Με την αριθμ. πρωτ. 88030/10-12-2019 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών
περί συμπληρωματικής κατανομής ποσού εσόδων από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των
σχολείων τους, ο Δήμος μας επιχορηγείται με το ποσό των 40.540,00 ευρώ.
Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως:
•

Εγκρίνετε την αποδοχή της εν λόγω επιχορήγησης ποσού 40.540,00 ευρώ.

•

Εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 4311 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη
των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
(άρθρο 55, ν. 1946/1991)» και διαμορφωμένη πίστωση ποσού 162.160,00
ευρώ με το ποσό των 40.540,00 ευρώ. Μετά την παραπάνω μεταβολή η
διαμορφωθείσα πίστωση θα ανέλθει στο ποσό των 202.700,00 ευρώ.

•

Εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6711 με τίτλο «Απόδοση σε
σχολικές Επιτροπές» και διαμορφωμένη πίστωση ποσού 162.160,00 ευρώ με
το ποσό των 40.540,00 ευρώ. Μετά την παραπάνω μεταβολή η
διαμορφωθείσα πίστωση θα ανέλθει στο ποσό των 202.700,00 ευρώ.

5. Με την αριθμ. πρωτ. 88601/12-12-2019 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών
περί απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019,
για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων
ως 7η, 8η, 9η, 10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2019, ο Δήμος μας
επιχορηγείται με το ποσό των 295.554,98 ευρώ. Μετά τα ανωτέρω και
λαμβάνοντας υπόψη την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. Εσόδων 1311.00
με τίτλο «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» ποσού 197.036,64 ευρώ
και την αριθμ. 05/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου μας
περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και συγκεκριμένα της ΣΑΤΑ ,
παρακαλούμε όπως:
•

Εγκρίνετε την μεταβολή του Τεχνικού προγράμματος με χρηματοδότηση
ΣΑΤΑ ενισχύοντας την πίστωση προς κατανομή ( Κ.Α. Εξόδων 30.7326.06) με
το ποσό των 98.518,34 ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτηθούν νέα έργα.

•

Εγκρίνετε την αποδοχή της επιπλέον επιχορήγησης ποσού 98.518,34 ευρώ,
σε σχέση με την αναφερόμενη στην εγκύκλιο 55905/29-07-2019 σχετικά με
την κατάρτιση του π/υ έτους 2020, πίστωση.
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•

Εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1311.01 με τίτλο «ΚΑΠ επενδυτικών
δαπανών των δήμων» και διαμορφωμένη πίστωση ποσού 197.036,64 ευρώ
με το ποσό των 98.518,34 ευρώ. Μετά την παραπάνω μεταβολή η
διαμορφωθείσα πίστωση θα ανέλθει στο ποσό των 295.554,98 ευρώ.

•

Εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 30.7326.06 με τίτλο «Κατασκευή
έργων με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ προς κατανομή» και διαμορφωμένη πίστωση
ποσού 289.478,91 ευρώ με το ποσό των 98.518,34 ευρώ. Μετά την
παραπάνω μεταβολή η διαμορφωθείσα πίστωση θα ανέλθει στο ποσό των
387.997,25 ευρώ.

Μετά από τις παραπάνω μεταβολές το Τακτικό Αποθεματικό (Κ.Α. 9111) θα
διαμορφωθεί στο ποσό των 155.802,11 ευρώ.
Αργοστόλι 16/12/2019
Ο συντάξας
Κουστουμπάρδη Σοφία

Η Οικονομική Επιτροπή

μετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν

καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά:
Ο Πρόεδρος προτείνει την σύνταξη του σχεδίου της

1ης Τροποποίησης

του

Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 2019 (1-09-2019
έως

31-12- 2019) του Δήμου Αργοστολίου όπως αναλυτικά αναφέρεται στην

παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας .
Την εισήγηση του Προέδρου

ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος-

Κρυσταλία

Μιχαλάτου – Γαβριελάτος Αργύριος - Ματιάτος Σπυρίδων – Σπαθής Σταύρος και
Μινέτος Διονύσιος.
Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
• τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019.
• Την 83/2019 (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργοστολίου αναφορικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού οικ. έτους
2019 (1-09-2019 έως 31-12-2019) .

134

• Την αριθ. πρωτ. 281222/12-12-2019 απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
αναφορικά με την έγκριση της 83/2019 (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου
• Την

5/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου

που αφορά την 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2019
• την

εισήγηση

της

αναπληρώτριας

Προϊσταμένης

του

Τμήματος

Προϋπολογισμού- Λογιστηρίου & Προμηθειών
• την εισήγηση του Προέδρου :
ΟΜΟΦΩΝΑ
Συντάσσει το σχέδιο

της

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1ης Τροποποίησης

του Τεχνικού Προγράμματος και

αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 2019 (1-09-2019 έως 31-12- 2019) του Δήμου
Αργοστολίου όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας
Υπηρεσίας και εισηγείται πρόταση προς έγκριση της από το Δημοτικό Συμβούλιο
Αργοστολίου .
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Θεόφιλος Μιχαλάτος
Δήμαρχος Αργοστολίου
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