ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 33ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.
Αριθμ. Αποφ. 397/2018
ΘΕΜΑ: Έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2018, προκειμένου να διασφαλιστούν οι πόροι για την
αποπληρωμή των οφειλών των εργαζομένων στη δομή ΚΔΑΠ του
Δήμου
Στον Πύργο, σήμερα στις 18 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα
Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού
Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 25114/13-09-2018 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό
Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65
και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
Ο Δήμαρχος κ. Γαβριήλ Λιατσής κλήθηκε στη συνεδρίαση νόμιμα, πλην όμως
απουσίαζε δικαιολογημένα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν.
3852/2010, του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
Πύργου, του άρθρου 89 παρ.1 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και της υπ’ αριθμόν 893Δ/24-102014 (ΑΔΑ:73ΛΡΩ17-1ΟΝ) απόφασης του Δημάρχου, αναπληρώθηκε από τον
Αντιδήμαρχο κ. Ανδρέα Σκαρτσιάρη.

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Βαρελάς,
αναπληρώνοντας νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 100 του
Ν. 3463/06 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου Πύργου [ΑΔΑ:6ΝΒ7Ω17-8Σ0], τον Πρόεδρο, ο οποίος απουσίαζε
δικαιολογημένα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως
διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα
23 μέλη ήτοι:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Σκαρτσιάρης Ανδρέας
2.
3.
4.
5.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
2. Ανδριόλας Γεώργιος
3. Λιατσής Δημήτριος
4.Μπέλτσος Διονύσιος
5.Γκατζόπουλος Αθανάσιος

Αγγελακοπούλου Ανδριάνα
Γεωργόπουλος Σωτήριος
Αθανασόπουλος Παντελεήμων
Βλαχαντώνης Νικόλαος –
προσήλθε μετά τα προ Ημερήσιας Διάταξης
θέματα

6.
7.
8.
9.

Γεράνιος Κων/νος
Ζουμπάκης Αυγερινός
Τσίμπρης Νικόλαος
Λουμιώτης Νικόλαος

6.Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
7.Ασημακόπουλος Αναστάσιος
8.Αβραμόπουλος Δημήτριος
9.Δημουλιάς Λεωνίδας μέλος της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»

10. Σεϊντής Βασίλειος

10.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος –
Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο
Δήμο Πύργου»,

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα
κλήθηκαν
11. Κανελλόπουλος Θεόδωρος
12. Μπόμπορης Παναγιώτης
13. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης –
Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»
14. Βαρελάς Ιωάννης – Αντιπρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου - Προεδρεύων
15. Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής
της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»

16. Παναγόπουλος Ιωάννης
17. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου –
Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα
Δημιουργίας

18. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη –
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

19. Κόρδας Θεόδωρος
20. Παναγούλης Αθανάσιος - Επικεφαλής της
παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική
Κίνηση Πολιτών»
21. Βαγγελάτου Χρυσαυγή – Επικεφαλής
της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου
Πύργου»
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22. Παναγόπουλος Βασίλειος – Ανεξάρτητος
Δημοτικός Σύμβουλος
23. Αθανάσουλας Χρήστος – Ανεξάρτητος
Δημοτικός Σύμβουλος

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του
Δήμου Π. Λιβέρη.
------------------------------------Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 3ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση της αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018, προκειμένου να διασφαλιστούν οι
πόροι για την αποπληρωμή των οφειλών των εργαζομένων στη δομή ΚΔΑΠ του
Δήμου» και παραχώρησε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και
Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Α. Σκαρτσιάρης, ο οποίος ανέφερε:
« Λόγω της ματαίωσης των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής στις 6-8-2018 και
στις 10-8-2018 λόγω έλλειψης απαρτίας, η Οικονομική Επιτροπή δεν έλαβε απόφαση για
το θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης σχετικά με εισήγηση στο
Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου
οικονομικού έτους 2018, κατόπιν του 19136/17-7-18 εγγράφου της Δ/νσης Παιδείας &
Δια Βίου Μάθησης και του 19187/17-7-18 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών» το οποίο επρόκειτο να συζητηθεί στις εν λόγω συνεδριάσεις.
Για το λόγο αυτό, με το υπ’ αριθμ. 21881/10-08-2018 έγγραφό μου, διαβίβασα στο
Δημοτικό Συμβούλιο τα ως άνω έγγραφα καθώς και το από 6-8-18 υπόμνημα της
αν.Προϊστ. της Δ/νσης Οικν/κών Υπηρεσιών προκειμένου να λάβει απόφαση επί του
θέματος το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)….»
Συγκεκριμένα:
 Η Δ/νση Παιδείας με το υπ’ αριθ. 19136/17-7-18 έγγραφό της με θέμα: «Αίτημα
για αναμόρφωση προϋπολογισμού» απευθύνθηκε στην Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών αναφέροντας τα εξής:
«….Παρακαλούμε όπως στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
προωθήσετε το αίτημα της υπηρεσίας μας για αναμόρφωση προϋπολογισμού, προκειμένου
να διασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για την αποπληρωμή των οφειλών των
εργαζομένων στη δομή ΚΔΑΠ του Δήμου.
Για το λόγο αυτό προτείνουμε:
1. Τη μείωση των κάτωθι Κ.Α. Εξόδων:
1.1 15.8115 με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)» ποσού
49.000,00 €
1.2 15.6213.01 με τίτλο «Ύδρευση Β’ Κρατικού Παιδικού Σταθμού», ποσού 1.500,00€
1.3 15.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» ποσού 6.000,00€
1.4 15.6041.04 με τίτλο «Υλοποίηση προγράμματος Μαθητείας στον Δήμο Πύργου»,
ποσού 56.000,00€ και
2. Την ενίσχυση του κάτωθι Κ.Α. Εξόδου:

[3]

2.1 15.7341.08 με τίτλο «Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού Κέντρου Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών», με το ποσό των 112.500,00€
 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, με το υπ’ αριθμ. 19187/17-7-18 έγγραφό της
με θέμα: «Διαβίβαση του υπ’ αριθμ. 19136/17-07-2018 εγγράφου της Δ/νσης
Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης» απευθύνθηκε στην Οικονομική Επιτροπή
αναφέροντας τα εξής:
«…Σας διαβιβάζουμε λόγω αρμοδιότητας το ανωτέρω σχετικό, με θέμα αίτημα για
αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού Κέντρου
Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών από ιδίους πόρους.
Επισημαίνουμε, ότι σε τυχόν αναμόρφωση θα πρέπει να ενισχυθεί ο ΚΑ 15.8115 που
αφορά οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών και όχι ο κωδικός 15.7341.08 τρέχουσας
χρήσης.
Για το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2017 έως και Νοέμβριο του 2017 που
σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Δ/νσης Διοικητικών, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου θα καταβληθεί το ποσό και οι εργαζόμενοι δεν
ασκούσαν το αντικείμενο εργασίας τους για το οποίο προσλήφθηκαν, λόγω απουσίας
νομίμου εκπροσώπου του Δήμου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να ερευνηθεί για πιθανό
καταλογισμό ευθυνών σύμφωνα με τους κανόνες ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης,
Τέλος υπενθυμίζουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε χρηματοδότηση από το ΕΚΤ για το εν
λόγω πρόγραμμα…].
Επακολούθησε εκτεταμένη διαλογική συζήτηση, η οποία επακριβώς καταγράφεται
στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης, όπου τοποθετήθηκαν οι Επικεφαλής των
παρατάξεων, οι δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωπος των εργαζομένων και οι αν.
Δ/ντριες της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Παιδείας και της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία διατύπωσε τις ενστάσεις της σχετικά με το θέμα
παρουσιάζοντας στο Σώμα το από 6-8-2018 υπόμνημά της.
Κατόπιν ο Αντιπρόεδρος κάλεσε το Σώμα, ν’ αποφασίσει επί του θέματος,
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου
λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 72 και 266 του Ν. 3852/10
2. Τις διατάξεις τις παρ.1 του άρθρου 75 «Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής
και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Ν.3852/2010 όπου ορίζονται τα εξής:
[…1.Οι επιτροπές έχουν απαρτία, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι
περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Οι επιτροπές συνεδριάζουν δημόσια
και αποφασίζουν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση
ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις
δεν επιτυγχάνεται απαρτία ή απόλυτη πλειοψηφία, αρμόδιο να λάβει απόφαση
είναι το δημοτικό συμβούλιο.
3. Την 161/2018 [ΑΔΑ 72ΗΣΩ17-ΚΑΦ] απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με
θέμα: «Καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού του Κέντρου Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Πύργου που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, για το
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4.

5.
6.

7.

χρονικό διάστημα από 1-9-2016 έως 23-11-2017, από ίδια έσοδα» που
επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 110479/29-6-2018 [ΑΔΑ 7Υ6ΝΟΡ1Φ-Α72]
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου
Το υπ’ αριθμ. 21881/10-08-2018 έγγραφο του Προέδρου της Οικονομικής
Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω ματαίωσης
συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής»
Το υπ’ αριθ. 19136/17-7-18 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας με θέμα: «Αίτημα για
αναμόρφωση προϋπολογισμού»
Το υπ’ αριθμ. 19187/17-7-18 έγγραφό της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με
θέμα: «Διαβίβαση του υπ’ αριθμ. 19136/17-07-2018 εγγράφου της Δ/νσης
Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης»
Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ.
36/2018 [ΨΚ2ΑΩ17-1ΘΤ] απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επικυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου, με την υπ’ αριθ. 27951+15337/7-2-2018 [ΑΔΑ:6ΛΔΓΟΡ1Φ-ΑΝΘ] απόφαση
του Συντονιστή,
μετά από διαλογική συζήτηση η οποία επακριβώς καταγράφεται στα αναλυτικά
πρακτικά της συνεδρίασης ,

κατά πλειοψηφία α π ο φ α σ ί ζ ε ι
αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018, προκειμένου να
διασφαλιστούν οι πόροι για την αποπληρωμή των οφειλών των εργαζομένων στη
δομή ΚΔΑΠ του Δήμου (σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 161/2018 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου), ως εξής:
11η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
Κ.Α.
Εξόδων

Περιγραφή ΚΑΕ

Εγκεκριμένος
Πρ/σμός

Πρ/σμός πριν
την
αναμόρφωση

Ποσό
μεταβολής

Τελική
διαμόρφωση

15.6213. Ύδρευση Β' κρατικού
1.500,00
1.500,00
-1.500,00
0,00
01
παιδικού σταθμού.
Μείωση του ΚΑΕ σύμφωνα με το υπ’αρ. 19136/17-07-2018 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας & δια βίου
μάθησης, διότι οι ανάγκες του Δήμου δεν θα ανέλθουν στο αρχικό προϋπολογισθέν ποσό.
Εργοδοτικές εισφορές
15.6054
36.450,00
6.450,00
-6.000,00
450,00
έκτακτου προσωπικού.
Μείωση του ΚΑΕ σύμφωνα με το υπ’αρ. 19136/17-07-2018 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας & δια βίου
μάθησης, διότι οι ανάγκες του Δήμου δεν θα ανέλθουν στο αρχικό προϋπολογισθέν ποσό.
15.6041. Υλοποίηση προγράμματος
12.529,00
150.807,00
-56.000,00
94.807,00
04
μαθητείας στο Δήμο Πύργου
Μείωση του ΚΑΕ σύμφωνα με το υπ’αρ. 19136/17-07-2018 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας & δια βίου
μάθησης, διότι οι ανάγκες του Δήμου δεν θα ανέλθουν στο αρχικό προϋπολογισθέν ποσό.
ΣΥΝΟΛΟ:
-63.500,00
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Από την πίστωση του αποθεματικού κεφαλαίου (Κ.Α.9111) το ποσό των 63.500,00€ να
μεταφερθεί στο σκέλος του κάτωθι Κ.Α., ήτοι :
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
Κ.Α.
Εξόδων

Περιγραφή ΚΑΕ

Εγκεκριμέν
ος Πρ/σμός

Πρ/σμός
πριν την
αναμόρφωσ
η

Ποσό
μεταβολής

Τελική
διαμόρφωσ
η

9.105,90

63.500,00

72.605,90

Πληρωμές υποχρεώσεων
15.8115 λειτουργικών δαπανών
49.105,90
[ΠΟΕ]
Ενίσχυση του ανωτέρω ΚΑΕ δια μέσου του αποθεματικού.
ΣΥΝΟΛΟ:







63.500,00

Μειοψήφησαν:
Η Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Πύργου» κ. Χ.
Βαγγελάτου η οποία δήλωσε ότι επιθυμεί την πληρωμή των εργαζομένων, πλην
όμως δεν έχει τη νομική κάλυψη από τις υπηρεσίες για να ψηφίσει..
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Β. Παναγόπουλος ο οποίος ψήφισε
αρνητικά αναφέροντας ότι είναι υπέρ της πληρωμής των εργαζομένων, πλην
όμως υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των υπηρεσιών και δεν υπάρχει τεκμηριωμένη
νομική γνωμοδότηση επί του θέματος
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Χ. Αθανάσουλας ο οποίος ανέφερε
ότι δεν υπάρχει νομική γνωμοδότηση που θα του επέτρεπε με βεβαιότητα να
ψηφίσει το θέμα.

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ν. Βλαχαντώνης, Κ. Γεράνιος, Α. Ζουμπάκης, Β.
Σεϊντής, Θ. Κανελλόπουλος, Π. Αντωνακόπουλος, Ι. Παναγόπουλος, Θ. Κόρδας,
Α. Παναγούλης, απουσίαζαν από τη συνεδρίαση όταν το θέμα τέθηκε προς
συζήτηση και έγκριση.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 397/2018.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 1 – 10 – 2018
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ
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