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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 24/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ης /14-6-2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Στην Προσοτσάνη και στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου
Προσοτσάνης (Χ. Σακάρη 15) σήμερα την 14η του μηνός Ιουνίου έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα
07:30 το πρωί συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ Δήμου
Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ. 927/9-6-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία
δημοσιεύθηκε στα γραφεία του ΝΠΔΔ και επιδόθηκε σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει με τις διατάξεις των άρθρων 92,95,96
και 97 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 7 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Βουγιουκλή Ελένη
Μαυροπούλου Παρασκευή
Σύρτας Γεώργιος
Ηλιάδης Μιχαήλ
Παυλίδης Πέτρος
Κινατζίδης Ελευθέριος
7. Κιοσέογλου Βάσσα

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.

Καψιμάνη Ευαγγελία
Ταχμαζίδου Παναγιώτα
Μαναρίδου Στυλιανή
Σωτηριάδου Ευαγγελία

Ειδική Γραμματέας : Τσιτσοπούλου Βασιλική
Αριθμός Απόφασης: 24/2022
«4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. Έτους 2022»
ο
Θέμα: 2
Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 2ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του ΔΣ, την από 8-6-2022 εισήγηση που έχει ως εξής :
«Επιβάλλεται να γίνει τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης οικον. έτους 2022, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 155-162 του Νόμου 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και αυτές του άρθρου
8 του Β.Δ/τος 175/59 «Περί οικον. δ/σης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» ως εξής:
Α. Για την κάλυψη επειγουσών αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης του
τρέχοντος έτους, συντάχθηκε αίτημα-εισήγηση προς το Δήμο Προσοτσάνης για έκτακτη επιχορήγηση. Η οικονομική επιτροπή
του Δήμου με την αριθ. 121/2022 απόφαση, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την κατάρτιση του σχεδίου της 7ης αναμόρφωσης
του Δήμου Προσοτσάνης έτους 2022 και την υπέβαλλε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. Με την υπ’ αριθ.
64/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλήφθηκε στην 7η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου
Προσοτσάνης και αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η ενίσχυση με το ποσό των 20.000€ του ΝΠΔΔ. Με την υπ’ αριθ.
155350/25-05-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ελέγχθηκε και εγκρίθηκε η
νομιμότητα της υπ’ αριθ. 64/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Προσοτσάνης.
Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης των εξής Κ.Α.:
Β. ΕΣΟΔΑ
1. Κ.Α. 0718.01 «Επιχορήγηση από Δήμο Προσοτσάνης» ενισχύεται με 20.000,€ και διαμορφώνεται σε 755.000,00€.
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Γ. ΈΞΟΔΑ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Κ.Α.10/6013 «Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75», ενισχύεται με 8.021,10€ και διαμορφώνεται σε 13.166,75€, για την
απόδοση του σε υπάλληλο του ΝΠΔΔ, που συνταξιοδοτήθηκε τον Απρίλιο 2019.
Κ.Α.10/6117 «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία»,
ενισχύεται με 1.000,00€ και διαμορφώνεται σε 3.000,00€ για την αμοιβή τεχνικών ελέγχου, επιθεώρησης και
πιστοποίησης του εξοπλισμού των παιδικών χαρών των έξι παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ.
Κ.Α.10/6261 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ΝΠΔΔ», για την κάλυψη επισκευών στον εσωτερικό
χώρο του παιδικού σταθμού Μικρόπολης, ενισχύεται με 500€ και διαμορφώνεται σε 3.500,00€.
Κ.Α.10/6612 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» ενισχύεται με 500,00€, και διαμορφώνεται σε
2.500,00€, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών ΝΠΔΔ σε γραφική ύλη.
Κ.Α.10/6622.02 «Προμήθεια εποπτικού υλικού και ειδών ψυχαγωγίας» ενισχύεται με 500,00€ και διαμορφώνεται
σε 4.000,00€ για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ σε χαρτόνια, παιχνίδια κλπ.
Κ.Α.10/6661 «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων» ενισχύεται με 500,00€ και διαμορφώνεται σε 3.500,00€
για την αγορά χρωμάτων για τους παιδικούς σταθμούς του ΝΠΔΔ.
Κ.Α.10/7135 «Λοιπός εξοπλισμός» ενισχύεται με 500,00€ και διαμορφώνεται σε 3.000,00€ για την αγορά ψυγείου
στο ΚΑΠΗ Προσοτσάνης.
Κ.Α.30/6261.01 «Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων» ενισχύεται με 2.000,00€ και διαμορφώνεται
σε 3.000,00€ για την ενοικίαση ανυψωτικού προκειμένου να αλλαχτούν προβολείς στο γήπεδο Πετρούσας.
Κ.Α.30/6264 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» ενισχύεται με 500,00€ και διαμορφώνεται σε
3.500,00€ για τις ανάγκες συντήρησης των γεωργικών μηχανημάτων των γηπέδων του ΝΠΔΔ
Κ.Α.30/6661 «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων» ενισχύεται με 5.000,00€ και διαμορφώνεται σε
14.000,00€ για τη βαφή και συντήρηση των γηπέδων μπάσκετ του ΝΠΔΔ
Κ.Α.30/6662 «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» ενισχύεται με 1.000,00€
και
διαμορφώνεται σε 4.000,00€ για την κάλυψη αναγκών των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ
Κ.Α.30/6672 «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» ενισχύεται με 500,00€ και διαμορφώνεται σε 4.500,00€ για τις
ανάγκες συντήρησης των γεωργικών μηχανημάτων των γηπέδων του ΝΠΔΔ
Κ.Α.30/6693.01 «Προμήθεια λιπασμάτων» ενισχύεται με 500,00€ και διαμορφώνεται σε 3.500,00€ για την κάλυψη
των αναγκών των γηπέδων του ΝΠΔΔ σε λίπασμα
Κ.Α.30/7135.01 «Προμήθεια αθλητικών οργάνων και λοιπών συναφών υλικών» ενισχύεται με 500,00€ και
διαμορφώνεται σε 2.500,00€ για την αγορά διχτυών για τα γήπεδα μπάσκετ του ΝΠΔΔ

Δ. Απαιτείται η δημιουργία νέου κωδικού εξόδων για τη βιβλιοδεσία των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΝΠΔΔ:
1. Κ.Α.10/6615 «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» ενισχύεται με 500,00€ και διαμορφώνεται σε 500,00€
Ε. Εγκρίθηκε η 8η εντολή πληρωμής με συμπληρωματικό ποσό 1.059,20€, ενώ προηγήθηκε η 7η εντολή πληρωμής με
μηδενικό ποσό, που αφορά τον ανάδοχο που ανέλαβε το έργο της προσαρμογής των έξι παιδικών σταθμών στις διατάξεις του
Π.Δ.99/2017. Γι αυτό το λόγο ενισχύονται οι παρακάτω κωδικοί εσόδων – εξόδων που αφορούν την επιχορήγηση από το
Υπουργείο Εσωτερικών για την «Προσαρμογή των έξι παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του
Π.Δ. 99/2017»:
ΕΣΟΔΑ
1. Κ.Α. 1314.01 «Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών (ΣΑΕ 055) για Προσαρμογή των έξι παιδικών σταθμών
του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» ενισχύεται με 1.059,20€.
ΕΞΟΔΑ
1. Κ.Α. 10/7311.02 «Προσαρμογή των έξι παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στις Διατάξεις του
Π.Δ. 99/2017» ενισχύεται με το ποσό των 1.059,20€.
Συνολικά απαιτούμενο ποσό 21.059,20€.
Η αναμόρφωση έχει ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
Ενισχύεται η επιχορήγηση από το Δήμο Προσοτσάνης με το ποσό των 20.000,00€. Ενισχύεται και ο τακτικός
προϋπολογισμός από επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών με το ποσό των 1.059,20€.
ΕΞΟΔΑ
Το ποσό των 20.000,00€ κατανέμεται στους κωδικούς εξόδων της παραγράφου Γ΄ και ταυτόχρονα μεταφέρουμε από το
αποθεματικό ποσό 2.021,10€ για την ενίσχυση των Κ.Α. της παραγράφου Γ. Τελικά το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό
των 4.996,05€.
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Βεβαιώνεται ότι το αποθεματικό δεν υπερβαίνει το όριο του 5% των
τακτικών εσόδων σύμφωνα με παρ.3 άρθρο 161 Ν.3463/2006.
Αρχικώς Εγκριθείς Προϋ/σμός 2022 :
Διαμορφωθείς Προϋπ/σμός (προ αναμόρφωσης)
Διαμορφωθείς Προϋπ/σμός (μετά αναμόρφωσης)

1.493.704,60 ευρώ
1.610.518,63 ευρώ
1.631.577,83 ευρώ»

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου έχοντας υπόψη του:









Τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.
4555/2018 και ισχύει με τις διατάξεις των άρθρων 92,95,96 και 97 του Ν.3463/8-6-2006 .
Την με αριθμ. οικ. 70292/2-9-2013 εγκύκλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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 Δήμων και Κοινοτήτων.
Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ/τος 17.5/59 «Περί οικον. δ/σης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Την υπ’ αριθ. 64/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης που ελέγχθηκε για τη
νομιμότητά της με την με αριθ. 155350/25-05-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης.
Τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ οικ. έτους 2022.

και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Εγκρίνει την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2022
ως εξής :
ΕΣΟΔΑ:
ΚΑΕ

0718.01
1314.01
Σύνολα
Προϋπολογισμού
ΕΞΟΔΑ:
ΚΑΕ

Τελευταίος Διαμορφωμένος
Προϋπολογισμός
(1)

Ποσό Αναμόρφωσης (2)

Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός
μετά την Αναμόρφωση
(3)=(1)+(2)

735.000,00
83.381,83

20.000,00
1.059,20

755.000,00
84.441,03

1.610.518,63

21.059,20

1.631.577,83

Τελευταίος Διαμορφωμένος
Προϋπολογισμός (1)

Ποσό Αναμόρφωσης (2)

10/6013

5.145,65

8.021,10

Διαμορφωμένος
Προϋπολογισμός μετά την
Αναμόρφωση (3)=(1)+(2)
13.166,75

10/6117

2.000,00

1.000,00

3.000,00

10/6261

3.000,00

500,00

3.500,00

10/6612

2.000,00

500,00

2.500,00

10/6615

0,00

500,00

500,00

10/6622.02

3.500,00

500,00

4.000,00

10/6661

3.000,00

500,00

3.500,00

30/6261.01

1.000,00

2.000,00

3.000,00
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30/6264

3.000,00

500,00

3.500,00

30/6661

9.000,00

5.000,00

14.000,00

30/6662

3.000,00

1.000,00

4.000,00

30/6672

4.000,00

500,00

4.500,00

30/6693.01

3.000,00

500,00

3.500,00

10/7135

2.500,00

500,00

3.000,00

10/7311.02

0,00

1.059,20

1.059,20

30/7135.01

2.000,00

500,00

2.500,00

9111

7.017,15

-2.021,10

4.996,05

1.610.518,63

21.059,20

1.631.577,83

Σύνολα
Προϋπολογισμού

Τα μέλη του ΔΣ Ηλιάδης Μιχαήλ και Παυλίδης Πέτρος καταψήφισαν τους ΚΑ 30/…. εκτός του
Κ.Α.30/6261.01 με την παρατήρηση : «ότι τα ποσά που προϋπολογίσθηκαν στους εν λόγω ΚΑ όπως τελικά
διαμορφώθηκαν με τις αναμορφώσεις του 2022 είναι υπερβολικά υψηλά και ότι δεν διατίθενται για τις ανάγκες
του αθλητισμού του ΝΠΔΔ».

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει την αναθέτει στην κ. Πρόεδρο του ΔΣ.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθ. 24/2022
Αφού συντάχτηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται
Η Πρόεδρος
Ελένη Βουγιουκλή

Η Ειδική Γραμματέας

Τα Μέλη

Τσιτσοπούλου Βασιλική
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