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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης /16-7-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας (λόγω κωλύµατος συνεδρίασης
στο Κοινοτικό Κατάστηµα Πετρούσας και µετά από οµόφωνη συναίνεση όλων των παρόντων µελών
η
του ∆Σ) σήµερα την 16 του µηνός Ιουλίου έτους 2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΝΠ∆∆ ∆ήµου
Προσοτσάνης ύστερα από την αριθµ. 851/5-7-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του, η οποία επιδόθηκε σε κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 95 του Ν.3463/8-6-2006 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, (παρ.2 του άρθρου 96 του
Ν.3463/8-6-2006) δεδοµένου ότι σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντα 6 µέλη.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Τσαούση Ελένη
Μάρτζιος Αθανάσιος
Ηλιάδης Μιχαήλ
Παπαµιχαήλ Γεώργιος
Κιοσέογλου Βάσσα
Κότιου Παναγιώτα

1.
2.
3.
4.
5.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γρηγοριάδης Ιωάννης
Ασλανίδης Στυλιανός
Τόλιος Γεώργιος
Χατζηκυριακίδης Σαράντης
Σµολοκτός Νικόλαος

Ειδική Γραµµατέας : Τσιτσοπούλου Βασιλική
Αριθµός Απόφασης: 46/2019
« 4η αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. έτους 2019»
ο
ΘΕΜΑ: 7

Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη το
7 θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του ∆Σ :
Την εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος ∆ιοικητικών και Οικονοµικών
Υπηρεσιών που έχει ως εξής :
ο

Επιβάλλεται να γίνει τροποποίηση του προϋπολογισµού του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Προσοτσάνης οικον.
έτους 2019, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 155-162 του Νόµου 3463/2006 Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων, καθώς και αυτές του άρθρου 8 του Β.∆/τος 175/59 «Περί οικον. δ/σης και λογιστικού των
∆ήµων και Κοινοτήτων» ως εξής:
Α. Το χρηµατικό Υπόλοιπο από τακτικά έσοδα (Κ.Α.5119) κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού του
Οικ. Έτους 2019 προβλέφθηκε στο ποσό των 157.988,86 ευρώ. Κατά το κλείσιµο του οικ. Έτους 2018
τελικώς το ποσό ανήλθε σε 147.276,54 ευρώ. Εποµένως είχαµε εισπρακτέο χρηµατικό υπόλοιπο
µειωµένο κατά 10.712,32 ευρώ. Από το αποθεµατικό µεταφέρθηκε το ποσό των 10.712,32€ για να
ισοσκελιστεί η διαφορά που υπήρχε µε το ταµειακό υπόλοιπο του 2018.
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Β. Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης των εξής Κ.Α.:
1. Κ.Α.00/6117.04 «Αµοιβή ιατρού για παροχή υπηρεσιών στο ΝΠ∆∆» ενισχύεται µε 3.000,00€
και διαµορφώνεται σε 9.000,00 € για την αµοιβή του γιατρού των ΚΑΠΗ και της παιδιάτρου
µέχρι το τέλος του οικ. έτους 2019.
2. Κ.Α.00/6463 «Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων» ενισχύεται µε 2.500,00€ και διαµορφώνεται σε
3.000,00 € για την ανάγκη δηµοσιεύσεων σε εφηµερίδες του Νοµού ∆ράµας των ηλεκτρονικών
διαγωνισµών, που αφορούν στην προσαρµογή των έξι παιδικών σταθµών στις διατάξεις του Π.∆
99/2017 και στη δηµιουργία ενός νέου βρεφικού τµήµατος στο ∆ήµο Προσοτσάνης.
3. Κ.Α.10/6273 «Φωτισµός και κίνηση» ενισχύεται µε 6.607,64€ και διαµορφώνεται σε
36.607,64€ για την κάλυψη των λογαριασµών της ∆ΕΗ των υπηρεσιών του ΝΠ∆∆.
4. Κ.Α.10/7135.03 «Προµήθεια υλικών και υπηρεσιών για την πυρασφάλεια των κτιρίων των
παιδικών σταθµών» ενισχύεται µε 100,00€ και διαµορφώνεται σε 100,00€ για την κάλυψη
υλικών για την πυρασφάλεια του Α΄ Παιδικού Σταθµού Προσοτσάνης.
Συνολικά απαιτούµενο ποσό 12.207,64€.
Η αναµόρφωση έχει ως εξής:
ΕΣΟ∆Α
Το ποσό των 12.207,64 € µεταφέρεται από τους κωδικούς 00/6121, 10/6611, 10/6634, 30/6661,
30/6662, 30/6672, 30/7135, 70/6021 (όπως αναλυτικά περιγράφεται στα έξοδα) και διαµορφώνεται το
Αποθεµατικό από 8.084,96€ σε 20.292,60€.
Έτσι το σύνολο των εσόδων παραµένει στο ποσό των 1.762.405,82€.
ΕΞΟ∆Α:
Για την ενίσχυση του Αποθεµατικού αποδεσµεύουµε πιστώσεις και τις µεταφέρουµε από τους
κωδικούς αριθµούς :
1. Κ.Α. 00/6121 «Αντιµισθία αιρετών-Έξοδα παράστασης » αποδεσµεύουµε πίστωση 1.000,00 €
διότι το συνολικό ποσό του κωδικού δε θα απορροφηθεί πλήρως ως το τέλος του οικονοµικού
έτους.
2. Κ.Α. 10/6611 «Προµήθεια βιβλίων» αποδεσµεύουµε πίστωση 600,00 €.
3. Κ.Α. 10/6634 «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού» αποδεσµεύουµε πίστωση
2.107,64 € καθώς το ποσό της σύµβασης που έχει συναφθεί, είναι µικρότερο από το ποσό που
έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ΝΠ∆∆ για το Οικ. Έτος 2019.
4. Κ.Α. 30/6661 «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων» αποδεσµεύουµε πίστωση 2.000,00 €.
5. Κ.Α. 30/6662 «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» αποδεσµεύουµε
πίστωση 1.000,00 €.
6. Κ.Α. 30/6672 «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» αποδεσµεύουµε πίστωση 500,00 €.
7. Κ.Α. 30/7135 «Λοιπός εξοπλισµός» αποδεσµεύουµε πίστωση 2.000,00 €.
8. Κ.Α. 70/6021 «Τακτικές αποδοχές» αποδεσµεύουµε πίστωση 3.000,00 € διότι το συνολικό
ποσό του κωδικού δε θα απορροφηθεί πλήρως ως το τέλος του οικονοµικού έτους.
Έτσι το σύνολο των εξόδων παραµένει στο ποσό των 1.762.405,82€ .
Το ποσό των 12.207,64€ µεταφέρεται στο Αποθεµατικό το οποίο από 8.084,96€. διαµορφώνεται σε
20.292,60€.
Από το αποθεµατικό µεταφέρουµε ποσό 12.207,64€ για την ενίσχυση των Κ.Α.
της παραγράφου Β.
Τελικώς το αποθεµατικό ανέρχεται σε 8.084,96€.
Βεβαιώνεται ότι το αποθεµατικό δεν υπερβαίνει το όριο του 5% των
τακτικών εσόδων σύµφωνα µε παρ.3 άρθρο 161 Ν.3463. οι οποίες έχουν εξοφληθεί/2006.
Αρχικώς Εγκριθείς Προϋ/σµός 2019 :
1.339.734,51ευρώ
∆ιαµορφωθείς Προϋπ/σµός (προ αναµόρφωσης)
1.762.405,82ευρώ
∆ιαµορφωθείς Προϋπ/σµός (µετά αναµόρφωσης)
1.762.405,82ευρώ

Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου γνωρίζοντας τις ανάγκες του ΝΠ∆∆
∆ήµου Προσοτσάνης, έχοντας υπόψη του:
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• την µε αριθµ. οικ. 70292 εγκύκλιο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας
Θράκης,
• την µε αριθµ. πρωτ. οικ. 38347/ 25-6-2018 ΚΥΑ ( 73Ξ3465ΧΘ7-ΛΝΞ) των
υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών,
• τις διατάξεις των άρθρων 155-162-234 του Ν. 3463/2006 Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων,
• τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.∆/τος 17.5/59 «Περί οικον. δ/σης και λογιστικού
των ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την 4 αναµόρφωση του προϋπολογισµό του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Προσοτσάνης οικ.
έτους 2019 ως εξής :
η

ΕΣΟ∆Α:

ΚΑΕ

ΣΥΝΟΛΑ

Τελευταίος
∆ιαµορφωµένος
Προϋπολογισµός
(1)
1.762.405,82

Ποσό Αναµόρφωσης
(2)

∆ιαµορφωµένος Προϋπολογισµός
µετά την Αναµόρφωση
(3)=(1)+(2)

0,00

1.762.405,82

ΕΞΟ∆Α:

ΚΑΕ

00/6117.04
00/6121
00/6463
10/6273
10/6611
10/6634
30/6661
30/6662
30/6672
70/6021
10/7135.03
30/7135
Σύνολα
Προϋπολογισµού

Τελευταίος
∆ιαµορφωµένος
Προϋπολογισµός (1)
6.000,00
10.100,00
500,00
30.000,00
600,00
9.300,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
24.800,00
0,00
4.000,00
1.762.405,82

Ποσό Αναµόρφωσης
(2)
3.000,00
-1.000,00
2.500,00
6.607,64
-600,00
-2.107,64
-2.000,00
-1.000,00
-500,00
-3.000,00
100,00
-2.000,00
0,00

∆ιαµορφωµένος
Προϋπολογισµός µετά την
Αναµόρφωση (3)=(1)+(2)
9.000,00
9.100,00
3.000,00
36.607,64
0,00
7.192,36
3.000,00
2.000,00
1.500,00
21.800,00
100,00
2.000,00
1.762.405,82

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει την αναθέτει στην κ. Πρόεδρο του ∆Σ.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθ. 46/2019
Αφού συντάχτηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται
Η Πρόεδρος
Τσαούση Ελένη

Η Ειδική Γραµµατέας

Τα Μέλη

Τσιτσοπούλου Βασιλική
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