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ΑΠΟΦΑΣΗ 1

Στο Αίγιο και στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.Κ. ΑΙΓΙΟΥ (Παλαιό Νοσοκομείο) οδός
Ν. Πλαστήρα 19 & Κανελλοπούλου, όπου και η έδρα του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ», στις
είκοσι δύο (22) Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30΄ μ.μ., συνήλθε η Εκτελεστική Επιτροπή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 247
του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) σε συνδυασμό με τα άρθρα 103, 105 και 159 του ίδιου Νόμου, αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1) Χαλβατζή Σταμάτη (Δημοτικό Σύμβουλο Θηβαίων) ΠΡΟΕΔΡΟ αυτής, 2) Δρίκο Γεώργιο (Δημοτικό Σύμβουλο Μάνδρας-Ειδυλλίας) Αντιπρόεδρο
αυτής, 3) Βαρδάκη Ευστράτιο, τακτικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Αιγιαλείας), 4) Νταουσάνη Ιωάννη, τακτικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Ναυπακτίας), 5) Πέρρα Σωτήριο, τακτικό μέλος, (Δημοτικό Σύμβουλο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων), 6) Αποστόλου
Ιωάννη, αναπληρωματικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Λεβαδέων), 7) Δαγδελένη Απόστολο, αναπληρωματικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Θηβαίων), μετά από γραπτή πρόσκληση
του κ. Προέδρου αυτής, με αριθ. πρωτ. 2/16-1-2020, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα σε όλα
της τα Μέλη, σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που είναι
γραμμένα σ’ αυτή και σε όσα ήθελε συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, αφού τα κρίνει
ως κατεπείγοντα.
Αφού λοιπόν ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Χαλβατζής Σταμάτης, (Δημοτικός Σύμβουλος Θηβαίων), διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» οικονομικού έτους 2020.»
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει το θέμα και διαβάζει εισήγησή του, η οποία
έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με την ΚΥΑ55905/29-7-2019 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004
(Β ́ 253) απόφασης» το Ν.Π.Δ.Δ. θα πρέπει να προβεί σε υποχρεωτική αναμόρφωση του
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, όπως αυτή καθορίζεται από το άρθρο 6 της
ΚΥΑ και συγκεκριμένα:
Γ. Για τον υπολογισμό του οριστικού ταμειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσημη κατάσταση
συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία 31.12.2019 η οποία αποτελεί προσαρμογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων σε τράπεζες –όπως
αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασμών λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές,
καθώς και μη ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν αναμορφώνεται το ταμειακό υπόλοιπο έως
εξής:
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Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων:
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
5119

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών
του Συνδέσμου

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-31.713,41

Επίσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ55905/29-7-2019 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση
του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της αριθμ.
7028/2004 (Β ́ 253) απόφασης» το Ν.Π.Δ.Δ. θα πρέπει να προβεί σε υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, όπως αυτή καθορίζεται από το άρθρο
6 της ΚΥΑ παράγραφος Δ) και συγκεκριμένα:
Αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί, καθότι κατά τη σύνταξή του προϋπολογισμού
εσόδων- εξόδων του Ν.ΠΔ.Δ. έτους 2020 εγγράφηκαν οι δαπάνες ΠΟΕ με βάση την εικόνα
που είχε η υπηρεσία εκείνη την χρονική στιγμή. Τώρα που έκλεισε η οικονομική χρήση του
έτους 2019 προέκυψαν διαφορές ως προς τα ποσά ανά ΚΑ ΠΟΕ κρίνεται σκόπιμη η
αναμόρφωση του Προϋπολογισμού σύμφωνα με την διαμορφωμένη κατάσταση ως ακολούθως :
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
00-8113.
10-6011.
10-6051.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-3.291,65
-20.000,00
-6.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται
στο ποσό των 1.240,55 €
Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020: Μείωση Κ.Α. Εξόδων – Δημιουργία Κ.Α. εξόδων

Προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Έτους 2020 με την εγγραφή
νέων Κ.Α που κατά τη σύνταξή του προϋπολογισμού εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2020 δεν
είχε προβλεφθεί δαπάνη που προέκυψε κατά την διάρκεια του ως εκ τούτου προτείνεται η
αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 ως ακολούθως:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
00-6121.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο
92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)

Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
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ΠΟΣΟ ΣΕ €
-1.000,00
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Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
00-6821.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης

ΠΟΣΟ ΣΕ €
300,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται
στο ποσό των 1.940,55 €.

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Εκτελεστική Επιτροπή
Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου και έλαβε υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 246 του Ν.3463/2006 σύμφωνα με την οποία ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Πρόεδρό του.
2. Την παρ. 1 του άρθρου 247 του Ν.3463/2006 σύμφωνα με την οποία η Εκτελεστική
Επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής και όσες αρμοδιότητες της αναθέτει το ίδιο το Συμβούλιο.
3. Τον Ν.3852/2010.
4. Την αριθ. 42/19 απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. περί έγκρισης Προϋπολογισμού και
στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) του Σ.Π.Ο.Α.Κ. οικονομικού έτους 2020,
η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 282154/19-12-2019 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση και εισήγηση της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ.
Οικονομικού έτους 2020 στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Ο.Α.Κ. προς ψήφιση, όπως
αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2020.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
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