ΑΔΑ: 9Ω2ΘΩΞΖ-Ι9Ο

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 112/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της αριθ. 20 Τακτικής Συνεδρίασης (δια περιφοράς) του Δημοτικού Συμβουλίου
Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη σήμερα την 09η Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 η υπάλληλος
του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου έχοντας
υπόψη την αριθ. 10509/05.11.2021 πρόσκληση του Προέδρου, τα email και τις καταγεγραμμένες –
υποβληθείσες ψήφους (είκοσι εφτά)(27), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του Ν.3852/2010,
όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019 και τις οδηγίες της
εγκυκλίου 163/29-05-2020 συγκέντρωσε τον πίνακα από τους Δημοτικούς Συμβούλους που συμμετείχαν
στην ψηφοφορία καθώς και την ηλεκτρονική ψηφοφορία αυτών (αν και προσκλήθηκαν άπαντες) ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ.Σ
ΑΠΟΝΤΕΣ
(Δεν υπέβαλαν πίνακα με την
1 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)
ψήφο τους)
2 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ
3 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4 ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
6 ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
8 ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
9 ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
11 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
12 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
13 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14 ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)
15 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
16 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
17 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
18 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
19 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
20 ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
22 ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος
25 Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)
26 ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ανεξάρτητος)
27 ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Ανεξάρτητος)
Για τη ψηφοφορία ενημερώθηκε και ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος (άνευ ψήφου).
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Αριθμός Απόφασης: 112/2021
Θέμα: Έγκριση της 15ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021.
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου με την δια περιφοράς πρόσκληση, έθεσε υπόψη ως
εισήγηση του 1ου θέματος την αριθ. 263/2021 απόφαση της Ο.Ε., με την οποία εισηγήθηκε κατά
πλειοψηφία προς το Δ.Σ. την 15η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021, η οποία
έχει ως εξής:
«Απόφαση 263/2021 Ο.Ε.: ΘΕΜΑ: 15η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021
Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε στα μέλη και την εισήγηση του 1ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με την περ.β της παραγράφου 1 του άρθρου 72
του ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από την περ. β΄ της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 η Οικονομική
Επιτροπή «συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του πρϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής του. Εχει την
ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋ/σμού………………ιστοσελίδα του δήμου»
Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από
άρθρου εις άρθρον.
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161
του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή
καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου
κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω
προϋπολογισμώ.
3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών
αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι
αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα
αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται
περί απροόπτου δαπάνης.
4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω
προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον
«Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και
επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».
5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια
μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η
μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του
προϋπολογισμού».
Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για
έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των
προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των
διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη,
πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν
τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του
προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23
του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει
ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της
απόφασης αναμόρφωσης.
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση
του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.
Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους
μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες
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αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το
προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και
αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει.
Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από
αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της
διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες
ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση
του προϋπολογισμού.
Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου
Προσοτσάνης του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών.
Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του
προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του
Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού
προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων, σύμφωνα με την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας
η οποία αναλύεται παρακάτω.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης για το έτος 2021 και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό
Συμβούλιο προς ψήφιση.
Επίσης απέστειλε στα μέλη και την από 25-10-2021 εισήγηση του Αναπ. Προϊσταμένου Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει τα εξής:
Επιβάλλεται να γίνουν οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2021, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρων 155-162 του Νόμου 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και αυτές του άρθρου 8
του από 17.5.59 Β.Δ/τος «Περί οικον. δ/σης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» ως εξής:
1.Συμπληρωματική ΚΑΠ-Ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων
α)Με την αριθ.75029/13-10-2021 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. αποδίδεται στους ΟΤΑ συμπληρωματικά (εκτός
προϋπολογισθέντων) μία επιπλέον μηνιαία δόση από ΚΑΠ (183.164,82€) που εγγράφεται στα έσοδα στον νέο Κ.Α.
0611.01 και αυξάνει το συνολικό ύψος των Εσόδων.
Β)Στο σκέλος των Εξόδων και διαμέσου του Αποθεματικού μεταφέρεται σε Κ.Α. Εξόδων που χρήζουν άμεσης
ενίσχυσης λόγω μη επάρκειας τους έως τη λήξη του έτους:

Κ.Α.

ΝΕΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ
0611.01

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ

Κ.Α. Συμπληρωματική επιχορήγηση
ΚΑΠ από ΥΠ.ΕΣ προς κάλυψη
0,00
λειτουργικών αναγκών

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ

+183.164,82

183.164,82

+5.000,00

20.000,00

+3.000,00

21.000,00

+2.000,00

6.500,00

ΕΞΟΔΑ

00/6111

00/6117.06

00/6495.01

Αμοιβές
νομικών
συμβολαιογράφων

και 15.000,00

Αμοιβή Επαγγελματία για
εργασίες
περισυλλογής
18.000,00
εμβολιασμού και στείρωσης
αδέσποτων σκυλιών για την
προστασία της δημόσιας
υγείας
Λοιπά Έξοδα Τραπεζών

4.500,00
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00/6822

+5.500,00

8.500,00

6.000,00

+1.500,00

7.500,00

8.000,00

+4.000,00

12.000,00

+1.000,00

7.000,00

+1.000,00

5.000,00

1.500,00

+150,00

1.650,00

1.000,00

+1.600,00

2.600,00

20/6063.01

Προμήθεια γάλατος για τους 7.000,00
Υπαλλήλους

+2.000,00

9.000,00

30/6063.01

Προμήθεια γάλατος για τους 6.000,00
Υπαλλήλους

+1.000,00

7.000,00

70/6063.01

Προμήθεια γάλατος για τους 2.000,00
Υπαλλήλους

+500,00

2.500,00

319.000,00

+52.000,00

371.000,00

85.000,00

+14.000,00

99.000,00

276.000,00

+2.500,00

278.500,00

7.700,00

+1.500,00

9.000,00

21.500,00

+3.000,00

24.500,00

10/6612

30/6699

35/6693
10/7135.03

25/7131.02

30/7135.02

20/6041

20/6054

30/6011

30/6051.01

30/6051.07

Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών 3.000,00
ταμείων ΕΦΚΑ Χρήσης
Προμήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων
Λοιπές
Αναλωσίμων

Προμήθειες

Προμήθεια φυτοπαθολογικού
υλικού,
λιπασμάτων
και
6.000,00
βελτιωτικών εδάφους
Προμήθεια
εξοπλισμού

Λοιπού 4.000,00

Προμήθεια μηχανημάτων και
εργαλείων
Προμήθεια
πινακίδων
ενημέρωσης-πληροφόρησης

Αποδοχές
Προσωπικού

Εκτάκτου

Εργοδοτικές
εισφορές
έκτακτου προσωπικού
Αποδοχές
Προσωπικού
Υπηρεσίας Τεχνικών

Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ
Εργοδοτική εισφορά κύριας
σύνταξης

Έξοδα

κίνησης

ιδιόκτητων
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10/6411

25/6641

30/6641

25/6211.01

25/6211.02

μεταφορικών μέσων

4.200,00

+1.000,00

5.200,00

+5.000,00

13.280,00

+20.000,00

106.530,00

587.500,00

+20.000,00

607.500,00

147.350,00

+30.000,00

177.350,00

Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών
για
κίνηση
8.280,00
μεταφορικών μέσων
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών
για
κίνηση
86.530,00
μεταφορικών μέσων
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος
αντλιοστασίων ύδρευσης
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος
αντλιοστασίων άρδευσης

ΣΥΝΟΛΟ

9111

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

177.250,00

3,76

+5.914,82

ΣΥΝΟΛΟ

5.918,58

183.164,82
Το Αποθεματικό διαμορφώνεται σε 5.918,58€.
Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 183.164,82 ευρώ
2. Ενίσχυση –Δημιουργία Κ.Α. Εξόδων
Η Υπηρεσία Τεχνικών ΄Εργων με το από 12-10-2021 έγγραφο της «Σχετικά με αναγκαιότητα τροποποίησης
πρύπολογισμού-τεχνικού προγράμματος έτους 2021 Δήμου Προσοτσάνης» εισηγείται
Α. Την μεταφορά πιστώσεων ΣΑΤΑ, βάσει αρ. πρωτ. 2/2021 Απόφασης Τ.Σ. Μαυρολεύκης, από τους κωδικούς
i. ΚΑ 30/7135.17 με τίτλο: Προμήθεια κιγκλιδωμάτων στην Κ.Μαυρολεύκης (ΣΑΤΑ 2020) υπάρχουσα πίστωση 8.000€
(Προτείνεται η κατάργησή του)
ii. ΚΑ 20/7135.08 με τίτλο: Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και ιστών στην Κοινότητα Μαυρολεύκης ΔΕΗ (ΣΑΤΑ 2021)
υπάρχουσα πίστωση 10.000€ για την υλοποίηση των ακόλουθων νέων κωδικών με τους αντίστοιχους τίτλους
1. Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για δίκτυο ΦΟΠ (ΣΑΤΑ 2021) πίστωση 3.000,00€
(ΝΕΟΣ Κ.Α. 20/6662.02)
2 Προμήθεια υλικών για δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης (Συμπληρωματική Σύμβαση ΣΑΤΑ 2021) πίστωση 1.532,83€
(ΝΕΟΣ Κ.Α. 25/6662.03)
3. Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για οδούς-πεζοδρόμια (Συμπληρωματική Σύμβαση ΣΑΤΑ 2021) και πίστωση
1.450,00€
(ΝΕΟΣ Κ.Α. 30/6662.11)
4. Προμήθεια αμμοχάλικων για οδούς-πεζοδρόμια (Συμπληρωματική Σύμβαση ΣΑΤΑ 2021) πίστωση 394,85€
(ΝΕΟΣ Κ.Α. 30/6662.12)
5. Προμήθεια λοιπών οικοδομικών υλικών (Συμπληρωματική Σύμβαση ΣΑΤΑ 2021) πίστωση 3.467,61€
(ΝΕΟΣ Κ.Α. 30/6662.13)
6.Εργασίες τοποθέτησης σιδηροϊστών φωτισμού στην κοινότητα Μαυρολεύκης» πίστωση 5.000,00€
(ΝΕΟΣ Κ.Α. 20/7326.01)
Συνολικά Μεταφερόμενο Ποσό 14.845,29€
Το υπόλοιπο ποσό (3.154,71€) θα διατεθεί σε επόμενη τροποποίηση (παραμένει στον Κ.Α.30/7135.17).
Σημ.: Οι Συμπληρωματικές Συμβάσεις Προμηθειών θα γίνουν σε ποσοστό 10% επί των αρχικών συμβάσεων με τους
αντίστοιχους Αναδόχους Διαγωνισμών. Απαιτούνται νέοι Κ.Α. γιατί οι αρχικές Συμβάσεις ήταν από πιστώσεις Ιδίων
Πόρων.
Η τροποποίηση γίνεται διαμέσου του Αποθεματικό, το οποίο και δεν επηρεάζεται.
Β. Στον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Προσοτσάνης υπάρχει πίστωση στον Κ.Α. 30/7323.13 με
πίστωση 17.740€ με ΦΠΑ που αφορά το συμβασιοποιημένο έργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις στην κοινότητα Σιταγρών
(ΣΑΤΑ2020)». Το ανωτέρω ποσό διαμορφώθηκε δυνάμει της 14/2021 ΑΔΣ.
(Το αρχικό προϋπολογισθέν ποσό ήταν 26.440,00€.)
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Ωστόσο λόγω απόρριψης της προσφοράς του 1ου Προσωρινού Αναδόχου το ποσό της έκπτωση μεταβλήθηκε (μειώθηκε)
από 7.035,87€ σε 5.543,41€.
Η αριθ. 792/27-01-2021 σύμβαση ανήλθε σε 19.563,96€ με ΦΠΑ.
Επομένως απαιτείται ενίσχυση του εν λόγω κωδικού (ΚΑ30/7323.13) κατά 19.563,96-17.400=2.163,96€ για την
υλοποίηση-ολοκλήρωση του έργου.
Επίσης σύμφωνα με το αριθ. 3346/1.09.2021 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ που αφορά τη χορήγηση νέας παροχής για την
ηλεκτροδότηση του Αναψυκτηρίου Μικροκάμπου απαιτείται η καταβολή ποσού 799,63€.
Επειδή οι υπάρχουσες πιστώσεις για ΦΟΠ δεν επαρκούν για την αποπληρωμή του ανωτέρω ποσού χρειάζεται ενίσχυση
του Κ.Α.20/7325.04 με τίτλο «Επεκτάσεις-μετατοπίσεις δικτύου ΦΟΠ (ΣΑΤΑ π.ε.)» και ποσό 1.000€.
Στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου Προσοτσάνης υπάρχει έργο με τίτλο «Βελτίωση δημοτικών
Καταστημάτων-Καφενείων Καλλιθέας και Αργυρούπολης (ΣΑΤΑ 2020)» στον Κ.Α.10/7311.25 και πίστωση 8.000€.
Προτείνεται η κατάργηση του συγκεκριμένου έργου και η μεταφορά σχετικής πίστωσης ως εξής:
1.Ενίσχυση του Κ.Α.30/7323.13 με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις στην κοινότητα Σιταγρών (ΣΑΤΑ 2020)» με το ποσό των
2.200€
2. Ενίσχυση του Κ.Α.20/7325.04 με τίτλο «Επεκτάσεις-μετατοπίσεις δικτύου ΦΟΠ (ΣΑΤΑ π.ε)» με το ποσό των 1.000€.
Συνολικά Μεταφερόμενο Ποσό 3.200,00€
Το υπόλοιπο ποσό παραμένει στον Κ.Α. και θα διατεθεί σε επόμενη τροποποίηση.
Η τροποποίηση γίνεται διαμέσου του Αποθεματικό, το οποίο και δεν επηρεάζεται.
Βεβαιώνεται ότι το Αποθεματικό (5.918,58€) δεν υπερβαίνει το όριο του 5% των τακτικών εσόδων σύμφωνα με παρ.3
άρθρο 161 Ν.3463/2006.
Αρχικώς Εγκριθείς Προϋπ/σμός 2021
18.137.070,79 ευρώ
Διαμορφωθείς Προϋπ/σμός
19.608.085,64 ευρώ
Ποσά που αυξάνουν τον Προϋπ/σμο
183.164,82 ευρώ
Διαμορφωθείς Προϋπ/ σμός
9.791.250,46 ευρώ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη :
 τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') «περί οικον. διοικήσεως και λογ/κού
των Δήμων και Κοινοτήτων»
 το Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
 την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
 το εγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
 το άρθρο 77 Ν. 4172/2013
 τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 65 του Ν.4821/2021
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
 την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.4830/2021 και ισχύει
 Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι τα τέσσερα (4) από
τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο ενώ ο κ. Ηλιάδης ψήφισε αρνητικά με την παρατήρηση: «ψηφίζουμε
αρνητικά γιατί πρώτη φορά παίρνουμε χρήματα SATA 21 για να ενισχύσουμε κωδικούς προμηθειών, οι οποίοι
έχουν εξαντληθεί. η κακοδιαχείριση του δημοσίου χρήματος είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται τα
τελευταία 2 χρόνια στο δήμο μας. Αυτό επίσης σημαίνει ότι στο τέλος του 21 θα υπάρξει σημαντικό έλλειμμα.
Ενώ η οικονομική υπηρεσία λειτουργεί άψογα, η πολιτική διαχείριση δεν είναι η πρέπουσα»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Καταρτίζει το σχέδιο της 15ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Προσοτσάνης, και
την υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση, όπως παρακάτω:
1.Συμπληρωματική ΚΑΠ-Ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων
α)Εγγράφει στον νέο Κ.Α.0611.01 με τίτλο «Συμπληρωματική επιχορήγηση ΚΑΠ από ΥΠ.ΕΣ προς κάλυψη
λειτουργικών αναγκών» του σκέλους των εσόδων ποσό 183.164,82€ και αυξάνει το συνολικό ύψος των εσόδων.
β)Στο σκέλος των Εξόδων και διαμέσου του Αποθεματικού μεταφέρεται σε Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.
ΝΕΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΝ ΠΟΣΟ

Συμπληρωματική επιχορήγηση ΚΑΠ από
ΥΠ.ΕΣ προς κάλυψη λειτουργικών
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩ
ΘΕΝ ΠΟΣΟ
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Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ

αναγκών

0,00

+183.164,82

183.164,82

και 15.000,00

+5.000,00

20.000,00

Αμοιβή Επαγγελματία για εργασίες
περισυλλογής
εμβολιασμού
και
00/6117.06
18.000,00
στείρωσης αδέσποτων σκυλιών για την
προστασία της δημόσιας υγείας

+3.000,00

21.000,00

00/6495.01 Λοιπά Έξοδα Τραπεζών

4.500,00

+2.000,00

6.500,00

00/6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων 3.000,00
ΕΦΚΑ Χρήσης

+5.500,00

8.500,00

6.000,00

+1.500,00

7.500,00

8.000,00

+4.000,00

12.000,00

6.000,00

+1.000,00

7.000,00

10/7135.03 Προμήθεια Λοιπού εξοπλισμού

4.000,00

+1.000,00

5.000,00

25/7131.02 Προμήθεια μηχανημάτων και
εργαλείων

1.500,00

+150,00

1.650,00

30/7135.02 Προμήθεια πινακίδων ενημέρωσηςπληροφόρησης

1.000,00

+1.600,00

2.600,00

0611.01

ΕΞΟΔΑ

00/6111 Αμοιβές
νομικών
συμβολαιογράφων

10/6612

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά
υλικά γραφείων

30/6699 Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων

35/6693

Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού,
λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους

20/6063.01 Προμήθεια
Υπαλλήλους

γάλατος

για

τους 7.000,00

+2.000,00

9.000,00

30/6063.01 Προμήθεια
Υπαλλήλους

γάλατος

για

τους 6.000,00

+1.000,00

7.000,00

70/6063.01 Προμήθεια
Υπαλλήλους

γάλατος

για

τους 2.000,00

+500,00

2.500,00

+52.000,00

371.000,00

έκτακτου 85.000,00

+14.000,00

99.000,00

Υπηρεσίας 276.000,00

+2.500,00

278.500,00

20/6041 Αποδοχές Εκτάκτου Προσωπικού
20/6054 Εργοδοτικές
προσωπικού
30/6011 Αποδοχές
Τεχνικών

εισφορές
Προσωπικού

319.000,00

30/6051.01 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ

7.700,00

+1.500,00

9.000,00

30/6051.07 Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης

21.500,00

+3.000,00

24.500,00

+1.000,00

5.200,00

10/6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών 4.200,00
μέσων
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
για κίνηση μεταφορικών μέσων
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25/6641

8.280,00

+5.000,00

13.280,00

+20.000,00

106.530,00

587.500,00

+20.000,00

607.500,00

ρεύματος 147.350,00

+30.000,00

177.350,00

30/6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 86.530,00
για κίνηση μεταφορικών μέσων

25/6211.01

Αντίτιμο
ηλεκτρικού
αντλιοστασίων ύδρευσης

25/6211.02 Αντίτιμο
ηλεκτρικού
αντλιοστασίων άρδευσης

ρεύματος

ΣΥΝΟΛΟ………………………………………

9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

177.250,00

3,76

+5.914,82

5.918,58

ΣΥΝΟΛΟ……………………………………..
183.164,82
Το Αποθεματικό διαμορφώνεται σε 5.918,58€.
Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 183.164,82 ευρώ
2. Ενίσχυση –Δημιουργία Κ.Α. Εξόδων
Α. Μεταφέρει τις πιστώσεις ΣΑΤΑ από τους κωδικούς:
i. ΚΑ 30/7135.17 με τίτλο: Προμήθεια κιγκλιδωμάτων στην Κ.Μαυρολεύκης (ΣΑΤΑ 2020) υπάρχουσα
πίστωση…………………………………………………………………………………. 8.000€ (Προτείνεται η κατάργησή του)
ii. ΚΑ 20/7135.08 με τίτλο: Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και ιστών στην Κοινότητα Μαυρολεύκης ΔΕΗ (ΣΑΤΑ 2021)
υπάρχουσα πίστωση…………………………………………………………………………………. 10.000€
για την υλοποίηση των ακόλουθων νέων κωδικών με τους αντίστοιχους τίτλους:
1. Κ.Α. 20/6662.02 Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για δίκτυο ΦΟΠ (ΣΑΤΑ 2021) πίστωση
……………………………………………………………………………………………………………………………. 3.000,00€
2. Κ.Α. 25/6662.03Προμήθεια υλικών για δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης (Συμπληρωματική Σύμβαση ΣΑΤΑ 2021)
πίστωση …………………………………………………………………………………………………………. 1.532,83€
3. Κ.Α. 30/6662.11Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για οδούς-πεζοδρόμια (Συμπληρωματική Σύμβαση ΣΑΤΑ 2021)
και πίστωση ……………………………………………………………………………………… 1.450,00€
4. Κ.Α. 30/6662.12 Προμήθεια αμμοχάλικων για οδούς-πεζοδρόμια (Συμπληρωματική Σύμβαση ΣΑΤΑ 2021) πίστωση
…………………………………………………………………………………………………………………….. 394,85€
5. Κ.Α. 30/6662.13 Προμήθεια λοιπών οικοδομικών υλικών (Συμπληρωματική Σύμβαση ΣΑΤΑ 2021) πίστωση
…………………………………………………………………………………………………………………………… 3.467,61€
6. Κ.Α. 20/7326.01Εργασίες τοποθέτησης σιδηροϊστών φωτισμού στην κοινότητα Μαυρολεύκης»
πίστωση…………………………………………………………………………………………………………………………….. 5.000,00€
Συνολικά Μεταφερόμενο Ποσό ……………………………………………………14.845,29€
Το υπόλοιπο ποσό (3.154,71€) θα διατεθεί σε επόμενη τροποποίηση (παραμένει στον Κ.Α.30/7135.17).
Β. Καταργεί τον Κ.Α.10/7311.25 με τίτλο «Βελτίωση δημοτικών Καταστημάτων-Καφενείων Καλλιθέας και
Αργυρούπολης (ΣΑΤΑ 2020)» και πίστωση……………………………………………………………………… 8.000,00€
Μεταφέρει τη σχετική πίστωση όπως παρακάτω:
1.Ενισχύει τον Κ.Α.30/7323.13 με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις στην κοινότητα Σιταγρών (ΣΑΤΑ 2020)»
με το ποσό των ……………………………………………………………………………………………………………………….2.200,00€
2. Ενισχύει τον Κ.Α.20/7325.04 με τίτλο «Επεκτάσεις-μετατοπίσεις δικτύου ΦΟΠ (ΣΑΤΑ π.ε)»
με το ποσό των…………………………………………………………………………………………………………………….. 1.000,00€
Συνολικά Μεταφερόμενο Ποσό ……………………………………………………………………………..3.200,00€
Το υπόλοιπο ποσό παραμένει στον Κ.Α. και θα διατεθεί σε επόμενη τροποποίηση.
Η τροποποίηση γίνεται διαμέσου του Αποθεματικού, το οποίο δεν επηρεάζεται.
Βεβαιώνεται ότι το Αποθεματικό (5.918,58€) δεν υπερβαίνει το όριο του 5% των τακτικών εσόδων σύμφωνα με παρ.3
άρθρο 161 Ν.3463/2006.
Μειοψηφούντος του κ. Ηλιάδη Μιχαήλ για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.»
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Ο κ. Ηλιάδης Μιχαήλ με την αρνητική του ψήφο αιτιολόγησε τον λόγο που ψήφισε αρνητικά και
ανέφερε ότι «ψηφίζω αρνητικά γιατί πρώτη φορά παίρνουμε χρήματα SATA 21 για να ενισχύσουμε
κωδικούς προμηθειών, οι οποίοι έχουν εξαντληθεί. Η κακοδιαχείριση του δημοσίου χρήματος είναι ένα
φαινόμενο που εμφανίζεται τα τελευταία 2 χρόνια στο δήμο μας. Αυτό επίσης σημαίνει ότι στο τέλος του 21
θα υπάρξει σημαντικό έλλειμμα. Ενώ η οικονομική υπηρεσία λειτουργεί άψογα, η πολιτική διαχείριση δεν
είναι η πρέπουσα.»
Με την άποψη του κ. Ηλιάδη συμφώνησαν και οι κ.κ. Λύσσελης Άγγελος, Χατζησαββίδης Δημήτριος,
Παπαδοπούλου Σουλτάνα, Τσαουσίδης Ιωάννης, Παυλίδης Πέτρος, Ντεμίρης Αθανάσιος, Παπαδόπουλος
Αλέξανδρος, Συμεωνίδου Σοφία, Λευκόπουλος Αναστάσιος και Τερνεκτσής Ιωάννης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Το γεγονός ότι η παρούσα συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες
του άρθρου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019
3. Την 163/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
4. Το με αρ. πρωτ. 60249/22-9-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ
5. την από 25-10-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας
6. την αριθ. 263/2021 απόφαση της Ο.Ε.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του από 17-5-59 Β.Δ/τος «περί οικον. διοικήσεως και λογιστικού
των Δήμων και Κοινοτήτων»
8. Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.3463/2006
9. την αριθ. ΚΥΑ 26945/31-7-2015 Εσωτερικών και Οικονομικών
10. το άρθρο 72 του Ν. 3852/10
11. το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
12. την ηλεκτρονική αλληλογραφία – ψηφοφορία των Δημοτικών Συμβούλων
13. Το γεγονός ότι συμμετείχαν 27 από τους 27 Δημοτικούς Συμβούλους, δηλαδή μεγαλύτερο των 2/3
που απαιτείται από το Νόμο
14. Τον πίνακα με τη θετική ή αρνητική ψήφο των Δημοτικών Συμβούλων που συμμετείχαν στη
συνεδρίαση:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ.Σ
ΨΗΦΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
(Δεν υπέβαλαν
πίνακα με την
1 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)
ψήφο
τους)
2 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΤΙΚΗ
3 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
4 ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
5 ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
6 ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΘΕΤΙΚΗ
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΘΕΤΙΚΗ
8 ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
9 ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
10 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
11 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
12 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΤΙΚΗ
13 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
14 Αντιπολίτευσης)
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
15 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
16 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
17 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
18 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
19 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
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ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ
ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΙΝΑ
(Επικεφαλής
Ελάσσονος Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)

20
21
22
23
24
25

ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ

ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ανεξάρτητος)
ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Ανεξάρτητος)

26

ΘΕΤΙΚΗ
27
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την καταμέτρηση των ψήφων για το συγκεκριμένο θέμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την 15η Τροποποίηση (αναμόρφωση) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου
Προσοτσάνης ως εξής:
1. Συμπληρωματική ΚΑΠ - Ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων
α) Εγγράφει στον νέο Κ.Α.0611.01 με τίτλο «Συμπληρωματική επιχορήγηση ΚΑΠ από ΥΠ.ΕΣ προς
κάλυψη λειτουργικών αναγκών» του σκέλους των εσόδων ποσό 183.164,82€ και αυξάνει το συνολικό ύψος
των εσόδων.
β) Στο σκέλος των Εξόδων και διαμέσου του Αποθεματικού μεταφέρεται σε Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.

ΝΕΟΣ
Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΝ
ΠΟΣΟ

Συμπληρωματική επιχορήγηση ΚΑΠ
από
ΥΠ.ΕΣ
προς
κάλυψη 0,00
λειτουργικών αναγκών

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩ
ΘΕΝ ΠΟΣΟ

+183.164,82

183.164,82

και 15.000,00

+5.000,00

20.000,00

Αμοιβή Επαγγελματία για εργασίες
00/6117.06 περισυλλογής εμβολιασμού και 18.000,00
στείρωσης αδέσποτων σκυλιών για
την προστασία της δημόσιας υγείας

+3.000,00

21.000,00

00/6495.01 Λοιπά Έξοδα Τραπεζών

4.500,00

+2.000,00

6.500,00

00/6822 Προσαυξήσεις
Ασφαλιστικών 3.000,00
ταμείων ΕΦΚΑ Χρήσης

+5.500,00

8.500,00

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά
10/6612 υλικά γραφείων
6.000,00

+1.500,00

7.500,00

30/6699 Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων

8.000,00

+4.000,00

12.000,00

φυτοπαθολογικού
λιπασμάτων
και 6.000,00

+1.000,00

7.000,00

0611.01
ΕΞΟΔΑ
00/6111 Αμοιβές
νομικών
συμβολαιογράφων

Προμήθεια
35/6693 υλικού,
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βελτιωτικών εδάφους
10/7135.03 Προμήθεια Λοιπού εξοπλισμού

4.000,00

+1.000,00

5.000,00

25/7131.02 Προμήθεια μηχανημάτων και
εργαλείων

1.500,00

+150,00

1.650,00

30/7135.02 Προμήθεια πινακίδων ενημέρωσηςπληροφόρησης

1.000,00

+1.600,00

2.600,00

20/6063.01 Προμήθεια γάλατος
Υπαλλήλους

για

τους 7.000,00

+2.000,00

9.000,00

30/6063.01 Προμήθεια γάλατος
Υπαλλήλους

για

τους 6.000,00

+1.000,00

7.000,00

70/6063.01 Προμήθεια γάλατος
Υπαλλήλους

για

τους 2.000,00

+500,00

2.500,00

+52.000,00

371.000,00

+14.000,00

99.000,00

+2.500,00

278.500,00

+1.500,00

9.000,00

+3.000,00

24.500,00

ιδιόκτητων 4.200,00

+1.000,00

5.200,00

Προμήθεια
καυσίμων
και
25/6641 λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 8.280,00
μέσων

+5.000,00

13.280,00

+20.000,00

106.530,00

+20.000,00

607.500,00

+30.000,00

177.350,00

20/6041 Αποδοχές Εκτάκτου Προσωπικού
20/6054 Εργοδοτικές
προσωπικού

εισφορές

319.000,00

έκτακτου 85.000,00

30/6011 Αποδοχές Προσωπικού Υπηρεσίας 276.000,00
Τεχνικών
30/6051.01 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ
30/6051.07 Εργοδοτική
σύνταξης

εισφορά

10/6411 Έξοδα
κίνησης
μεταφορικών μέσων

7.700,00
κύριας 21.500,00

30/6641 Προμήθεια
καυσίμων
και 86.530,00
λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών
μέσων
Αντίτιμο
ηλεκτρικού
ρεύματος
αντλιοστασίων
ύδρευσης
25/6211.01
587.500,00
25/6211.02 Αντίτιμο
ηλεκτρικού
ρεύματος 147.350,00
αντλιοστασίων άρδευσης
ΣΥΝΟΛΟ………………………………………
9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

177.250,00
3,76

+5.914,82

ΣΥΝΟΛΟ……………………………………..
183.164,82
Το Αποθεματικό διαμορφώνεται σε 5.918,58€.
Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 183.164,82 ευρώ
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2. Ενίσχυση – Δημιουργία Κ.Α. Εξόδων
(μετά την αριθ. 102/2021 απόφαση του ΔΣ Τροποποίησης του Π.Ε.Ε.)
α) Μεταφέρει τις πιστώσεις ΣΑΤΑ από τους κωδικούς:
i. ΚΑ 30/7135.17 με τίτλο: Προμήθεια κιγκλιδωμάτων στην Κ.Μαυρολεύκης (ΣΑΤΑ 2020) υπάρχουσα πίστωση
8.000€ (Προτείνεται η κατάργησή του)
ii. ΚΑ 20/7135.08 με τίτλο: Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και ιστών στην Κοινότητα Μαυρολεύκης ΔΕΗ
(ΣΑΤΑ 2021) υπάρχουσα πίστωση 10.000€
για την υλοποίηση των ακόλουθων νέων κωδικών με τους αντίστοιχους τίτλους:
1. Κ.Α. 20/6662.02 Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για δίκτυο ΦΟΠ (ΣΑΤΑ 2021)
πίστωση 3.000,00€
2. Κ.Α. 25/6662.03 Προμήθεια υλικών για δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης (Συμπληρωματική Σύμβαση ΣΑΤΑ
2021) πίστωση 1.532,83€
3. Κ.Α. 30/6662.11 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για οδούς-πεζοδρόμια (Συμπληρωματική Σύμβαση
ΣΑΤΑ 2021) και πίστωση 1.450,00€
4. Κ.Α. 30/6662.12 Προμήθεια αμμοχάλικων για οδούς-πεζοδρόμια (Συμπληρωματική Σύμβαση ΣΑΤΑ 2021)
πίστωση 394,85€
5. Κ.Α. 30/6662.13 Προμήθεια λοιπών οικοδομικών υλικών (Συμπληρωματική Σύμβαση ΣΑΤΑ 2021)
πίστωση 3.467,61€
6. Κ.Α. 20/7326.01 Εργασίες τοποθέτησης σιδηροϊστών φωτισμού στην κοινότητα Μαυρολεύκης πίστωση
5.000,00€
Συνολικά Μεταφερόμενο Ποσό 14.845,29€
Το υπόλοιπο ποσό (3.154,71€) θα διατεθεί σε επόμενη τροποποίηση (παραμένει στον Κ.Α.30/7135.17).
β) Καταργεί τον Κ.Α.10/7311.25 με τίτλο «Βελτίωση δημοτικών Καταστημάτων-Καφενείων Καλλιθέας και
Αργυρούπολης (ΣΑΤΑ 2020)» και πίστωση 8.000,00€
Μεταφέρει τη σχετική πίστωση όπως παρακάτω:
1.Ενισχύει τον Κ.Α.30/7323.13 με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις στην κοινότητα Σιταγρών (ΣΑΤΑ 2020)»
με το ποσό των 2.200,00€
2. Ενισχύει τον Κ.Α.20/7325.04 με τίτλο «Επεκτάσεις-μετατοπίσεις δικτύου ΦΟΠ (ΣΑΤΑ π.ε.)»
με το ποσό των 1.000,00€
Συνολικά Μεταφερόμενο Ποσό 3.200,00€
Το υπόλοιπο ποσό παραμένει στον Κ.Α. και θα διατεθεί σε επόμενη τροποποίηση.
Η τροποποίηση γίνεται διαμέσου του Αποθεματικού, το οποίο δεν επηρεάζεται.
Βεβαιώνεται ότι το Αποθεματικό (5.918,58€) δεν υπερβαίνει το όριο του 5% των τακτικών εσόδων σύμφωνα
με παρ.3 άρθρο 161 Ν.3463/2006.
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Λύσσελη Αγγέλου, Ηλιάδη Μιχαήλ, Χατζησαββίδη
Δημητρίου, Παπαδοπούλου Σουλτάνας, Τσαουσίδη Ιωάννη, Παυλίδη Πέτρου, Ντεμίρη Αθανασίου,
Παπαδόπουλου Αλέξανδρου, Συμεωνίδου Σοφίας, Λευκόπουλου Αναστασίου και Τερνεκτσή Ιωάννη για τους
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 112/2021
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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