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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 124/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της αριθ. 23 Τακτικής Συνεδρίασης (δια περιφοράς) του Δημοτικού Συμβουλίου
Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη σήμερα την 21η Δεκεμβρίου 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. 12081/17.12.2021 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 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
21 ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος
25 Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)
26 ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Ανεξάρτητος)
27 ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ανεξάρτητος)
Ψήφισε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Προσοτσάνης, κ. Κυρίου Κυριάκος.
Για τη ψηφοφορία ενημερώθηκε και ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος (άνευ ψήφου).
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ΑΔΑ: 67Ν5ΩΞΖ-ΘΑΒ
Αριθμός Απόφασης: 124/2021
Θέμα: Έγκριση της 17ης 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. 297/2021 απόφαση της Ο.Ε., με την οποία εισηγήθηκε ομόφωνα προς
το Δ.Σ. την 17η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021, η οποία έχει ως εξής:
«Απόφαση 297/2021 Ο.Ε.: ΘΕΜΑ: 17η 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 προϋπολογισμού 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
αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο
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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 9-12-2021 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:
Για την υποβολή σχετικής εισήγηση του κ. Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο απαιτείται εγγραφή νέου Κ.Α.
Εξόδων για «Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες για γέννηση παιδιού».
Η πίστωση ποσού 30.000,00 ευρώ εγγράφεται στο σκέλος των Εξόδων με μεταφορά πίστωσης από το
Αποθεματικό, το οποίο έχει ενισχυθεί με την εγγραφή νέου Εσόδου στον Προϋπολογισμό του Δήμου έ.2021, ως
εξής:
Με Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. αποδίδεται στους ΟΤΑ β’ συμπληρωματική (εκτός προϋπολογισθέντων)
επιχορήγηση από ΚΑΠ (169.780,07€) που εγγράφεται στα έσοδα στον νέο Κ.Α. 0611.01 και αυξάνει το συνολικό
ύψος των Εσόδων.

Κ.Α.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΘΕΝ ΠΟΣΟ

ΣΘΕΝ
ΠΟΣΟ
Κ.Α.
ΕΣΟΔΩΝ
0611.01

Συμπληρωματική
επιχορήγηση
ΚΑΠ από ΥΠ.ΕΣ προς κάλυψη
λειτουργικών αναγκών

183.164,82

+169.780,07

352.944,89

0,00

+30.000,00

30.000,00

438,78

+139.780,07

140.218,85

ΕΞΟΔΑ

00/6733.
01

9111

Καταβολή
χρηματικού
βοηθήματος
σε
οικονομικά
αδύναμες
οικογένειες
για
γέννηση παιδιού

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Το Αποθεματικό διαμορφώνεται σε 140.218,85€.
Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 169.780,07 ευρώ
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Βεβαιώνεται ότι το Αποθεματικό (140.218,85€) 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
19.791.250,46 ευρώ
Ποσά που αυξάνουν τον Προϋπ/σμο
169.780,07 ευρώ
Διαμορφωθείς Προϋπ/ σμός
19.961.030,53 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 όλα τα παρόντα μέλη
κατέθεσαν θετική ψήφο προσθέτοντας ο κ.Ηλιάδης την παρατήρηση: «στο α΄και στο β΄ συμφωνεί να δοθούν
χωρίς εισοδηματικά κριτήρια »
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καταρτίζει το σχέδιο της 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου
Προσοτσάνης, και την υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση, όπως παρακάτω:
Εγγράφει νέο Κ.Α. 00/6733.01 στο σκέλος των εξόδων για «Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε
οικονομικά αδύναμες οικογένειες για γέννηση παιδιού» και εγγράφει πίστωση……….. 30.000,00 ευρώ
(μεταφορά πίστωσης από το Αποθεματικό, το οποίο έχει ενισχυθεί με την εγγραφή νέου Εσόδου στον νέο
Κ.Α. 0611.01 του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού έτους 2021 από επιχορήγηση ΚΑΠ ποσού 169.780,07€
αυξάνοντας το συνολικό ύψος των εσόδων.

Κ.Α.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΘΕΝ
ΠΟΣΟ
Κ.Α.
ΕΣΟΔΩΝ
0611.01

Συμπληρωματική επιχορήγηση
ΚΑΠ από ΥΠ.ΕΣ προς κάλυψη
λειτουργικών αναγκών

ΔΙΑΜΟΡΦ
Ω
ΘΕΝ ΠΟΣΟ

183.164,82

+169.780,07

352.944,89

0,00

+30.000,00

30.000,00

438,78

+139.780,07

140.218,85

ΕΞΟΔΑ

00/6733.
01

9111

Καταβολή χρηματικού
βοηθήματος σε οικονομικά
αδύναμες οικογένειες για
γέννηση παιδιού

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Το Αποθεματικό διαμορφώνεται σε 140.218,85€.
Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 169.780,07 ευρώ
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Βεβαιώνεται ότι το Αποθεματικό (140.218,85€) δεν υπερβαίνει το όριο του 5% των τακτικών εσόδων
σύμφωνα με παρ.3 άρθρο 161 Ν.3463/2006.»

Ο κ. Δήμαρχος κατέθεσε προς το Δημοτικό Συμβούλιο εισήγηση που αναλύει το θέμα: «οικονομική
ενίσχυση οικονομικά αδύναμων οικογενειών που αποκτούν τέκνο» και αναφέρει αυτολεξεί τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1.To άρθρο 202 παρ.2 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) που αφορά επιχορηγήσεις και βοηθήματα
σε οικονομικά αδύναμους.
2. Το άρθρο 75 περ ε 3 του Ν 3463/2006.
3.Το άρθρο 6.1 στοιχεία ε΄ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων ΓΚΠΔ»).
Όπως γνωρίζουμε η μείωση της ζήτησης, η αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας, η αστάθεια και οι
γενικότερες πρωτόγνωρες συνθήκες σε επαγγελματικό και διαπροσωπικό επίπεδο που δημιούργησε η
πανδημική κρίση του κορονοϊου κατά το έτος 2020 μέχρι σήμερα επιδείνωσαν σημαντικά τις οικονομικές
δυσκολίες που ήδη αντιμετώπιζαν τα οικονομικά αδύναμα ζευγάρια στην προσπάθειά τους να
δημιουργήσουν οικογένειες και να τεκνοποιήσουν.
Ο Δήμος Προσοτσάνης αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες αυτές προτίθεται να στηρίξει οικονομικά αυτά τα
ζευγάρια μέσα στην εξαιρετική και δύσκολη συγκυρία που δημιουργήθηκε από την πανδημία του
κορονοϊου δίνοντάς τους ταυτόχρονα ένα κίνητρο να δημιουργήσουν οικογένειες και ενθαρρύνοντας τους
να κάνουν παιδιά.
Προς το σκοπό αυτό ο Δήμος μας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να χορηγήσει οικονομική ενίσχυση
ύψους χιλίων (1000) ευρώ σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες που αποκτούν τέκνο.
Δικαιούχοι του επιδόματος θα είναι οι ως άνω γονείς κατοικοδημότες του Δήμου Προσοτσάνης που είναι
οικονομικά αδύναμοι.
Η οικονομική αδυναμία θα προσδιορίζεται αντικειμενικά για κάθε περίπτωση από το ύψος του
εισοδήματος του ζεύγους .
Προτείνεται δικαιούχοι να είναι τα ζευγάρια που το ετήσιο καθαρό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημά τους
δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων (16.000) ευρώ ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το ποσό
των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ που θα αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά εφορίας.
Μια τέτοια οικονομική ενίσχυση ευθυγραμμίζεται πλήρως με το γράμμα και το πνεύμα των διατάξεων του
άρθρου 75 του Ν 3463/2006: “Οι Αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς:
ε) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως :Η μέριμνα για τη στήριξη
αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών… ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης
και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης κατά τις προβλέψεις
αυτού του Κώδικα” και του άρθρου 202 παρ 2 του Ν 3463/2006 όσο και με τα νομολογιακά πορίσματα
ήτοι ενδεικτικά της υπ΄αριθμ. 281/2010 Πράξης του ΕλΣυν,Τμήμα 7 σύμφωνα με την οποία δόθηκε η εξής
ερμηνεία της διάταξης της παραγρ. 2 του άρθρου 202 του Ν 3463/2006:
«Επιτρέπεται στους δήμους να χορηγούν χρηματικά βοηθήματα 1)Στους οικονομικά αδύναμους
κατοίκους τους και στους πολύτεκνους σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 2)για την αντιμετώπιση έκτακτης
και σοβαρής ανάγκης .Οι ως άνω εξαιρετικές περιπτώσεις, αν και δεν απαιτείται πλέον να ανάγονται σε
έκτακτη και σοβαρή ανάγκη, δηλαδή σε άμεση βιοτική ανάγκη που οφείλεται σε απρόβλεπτα και
αιφνίδια περιστατικά και ένεκα της οποίας διακυβεύεται το στοιχειώδες επίπεδο διαβιώσεως, πρέπει
ωστόσο, να συνθέτουν τη συνδρομή ιδιαίτερων περιστάσεων που λόγω της αποκλίσεώς τους από τις
συνηθισμένες συνθήκες, καθιστούν αναγκαία την επέμβαση των αρχών του δήμου για την
αντιμετώπισή τους.»
Επιπλέον δυνάμει της υπ΄αριθμ. 6/2020 Πράξης της Επιτρόπου του ΕλΣυν στην ad hoc περίπτωση
καταβολής χρηματικού βοηθήματος από τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής σε οικογένειες για το παιδί που
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γεννιέται, αποσαφηνίστηκε ότι για την εφαρμογή των επίμαχων διατάξεων και τη χορήγηση χρηματικού
βοηθήματος δεν απαιτείται η συνδρομή απρόβλεπτων και αιφνίδιων περιστατικών αλλά η συνδρομή
ιδιαίτερων-εξαιρετικών περιστάσεων που αποκλείνουν από τις συνηθισμένες συνθήκες, η απόκτηση δε
τέκνου για μια οικογένεια συνιστά σύμφωνα με την ως άνω πράξη της Επιτόπου εν τοις πράγμασι
ιδιαίτερη περίσταση και όχι μια καθημερινή ή χρόνια κατάσταση.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 490/2007 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. Τμήμα Γ΄ :…….. «Οι έννοιες οι
οποίες μνημονεύονται στην ως άνω διάταξη (παρ 2 του άρθρου 202 του Ν 3463/2006) εμπίπτουν στην
κατηγορία των αορίστων ή ευρειών νομικών εννοιών…….. Η ερμηνεία των αόριστων εννοιών γίνεται από
το αρμόδιο προς εφαρμογή της ρύθμισης διοικητικό όργανο εντός του πλαισίου του επιδιωκόμενου με
αυτήν σκοπού δημοσίου συμφέροντος και με βάση γενικά και αντικειμενικά κριτήρια τα οποία στηρίζονται
στην κοινή πείρα και λογική και έχουν άμεση σχέση με το ρυθμιστέο ζήτημα…… Από τη γραμματική
ερμηνεία της διάταξης και ειδικότερα από τη χρήση των όρων «σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς και για
την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης» προκύπτει ότι οι εξαιρετικές περιπτώσεις διακρίνονται
από την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης.. Ειδικότερα ….γίνεται δεκτό ότι έκτακτες και
σοβαρές ανάγκες συνιστούν αυτές που προκύπτουν από θεομηνίες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και
άλλες φυσικές καταστροφές ή ακραία καιρικά φαινόμενα, πολεμικά γεγονότα, σοβαρές ασθένειες, γήρας,
δυστύχημα, φτώχεια κτλ…» Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το ΝΣΚ δεν προβαίνει αντιστρόφως σε
καμία έστω ενδεικτική περιγραφή των εξαιρετικών περιπτώσεων, σύμφωνα δε με το τελικό συμπέρασμα
του ΝΣΚ στη γνωμοδότησή του αυτή «δεν είναι δυνατή η απαρίθμηση των περιπτώσεων οι οποίες
εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης καθώς δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων η
περιπτωσιολογία των καταστάσεων οι οποίες είναι δυνατόν να εμφανιστούν.»
Κατόπιν αυτών και θεωρώντας ότι η απόκτηση τέκνου για μια οικογένεια και μάλιστα στους δύσκολους
καιρούς που διανύουμε λόγω της πανδημίας αποτελεί εξαιρετική περίσταση, παρακαλώ το Δημοτικό
Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης έγκρισης χορήγησης του παραπάνω επιδόματος σε βάρος του Κ.Α.
00/6733.01 «Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες για γέννηση
παιδιού» του προϋπολογισμού του Δήμου μας.»
Ο κ. Ηλιάδης Μιχαήλ με την αρνητική του ψήφο αιτιολόγησε τον λόγο που ψήφισε αρνητικά και
ανέφερε ότι: «ψηφίζουμε αρνητικά για τους εξής λόγους
1.Την κοινωνική πολιτική την ασκεί η Κεντρική κυβέρνηση και όχι ο Δήμος
2. Δεν υπάρχει εισήγηση της υπηρεσίας
3. Το άρθρο 75 του ν. 3463/2006 είναι αντίθετο με το ποσό των 16.000 ευρώ που θέτετε ως εισοδηματικό
κριτήριο. Στο πλαίσιο του ιδίου νόμου περί κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης το 3 αναφέρει ότι
μεριμνά για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύναμων δημοτών με την παροχή ειδών διαβίωσης.
Σύμφωνα δε με το άρθρο 202 του ν. 3463/2006, χρηματικό βοήθημα σε οικονομικά αδύναμο δημότη δεν
είναι νόμιμο, αφού δεν προκύπτει οικονομική αδυναμία, ώστε να διακυβεύεται η στοιχειώδης διαβίωσή
του (ΕΑΣ πράξη VII τ.μ 44/2005). Θα θέλαμε να δοθεί το επίδομα σε όλους χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.»
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.

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
Το γεγονός ότι η παρούσα συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς
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
Την 163/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
Το με αρ. πρωτ. 60249/22-9-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ
Την από 09/12/2021 εισήγηση του Δημάρχου Προσοτσάνης
την από 09-12-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

7. την αριθ. 297/2021 απόφαση της Ο.Ε.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του από 17-5-59 Β.Δ/τος «περί οικον. διοικήσεως και λογιστικού
των Δήμων και Κοινοτήτων»
9. Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.3463/2006
10. την αριθ. ΚΥΑ 26945/31-7-2015 Εσωτερικών και Οικονομικών
11. το άρθρο 72 του Ν. 3852/10
12. το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
13. την ηλεκτρονική αλληλογραφία – ψηφοφορία των Δημοτικών Συμβούλων
14. Το γεγονός ότι συμμετείχαν 27 από τους 27 Δημοτικούς Συμβούλους, δηλαδή μεγαλύτερο των
2/3 που απαιτείται από το Νόμο
15. Τον πίνακα με τη θετική ή αρνητική ψήφο των Δημοτικών Συμβούλων που συμμετείχαν στη
συνεδρίαση:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ.Σ
ΨΗΦΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
(Δεν υπέβαλαν
πίνακα με
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)
την
ψήφο
τους)
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΤΙΚΗ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
Αντιπολίτευσης)
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής
Ελάσσονος Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)
ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Ανεξάρτητος)

ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ

ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ανεξάρτητος)
ΘΕΤΙΚΗ
27
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την καταμέτρηση των ψήφων για το συγκεκριμένο θέμα
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Εγκρίνει την 17 Τροποποίηση (αναμόρφωση) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου
Προσοτσάνης ως εξής:
Εγγράφει νέο Κ.Α. 00/6733.01 στο σκέλος των εξόδων για «Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε
οικονομικά αδύναμες οικογένειες για γέννηση παιδιού» και εγγράφει πίστωση 30.000,00 ευρώ
(μεταφορά πίστωσης από το Αποθεματικό, το οποίο έχει ενισχυθεί με την εγγραφή νέου Εσόδου
στον νέο Κ.Α. 0611.01 του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού έτους 2021 από επιχορήγηση ΚΑΠ
ποσού 169.780,07€ αυξάνοντας το συνολικό ύψος των εσόδων.
η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
Κ.Α.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΘΕΝ ΠΟΣΟ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΔΙΑΜΟΡΦ
Ω
ΘΕΝ ΠΟΣΟ

Κ.Α.
ΕΣΟΔΩΝ
0611.01

Συμπληρωματική
επιχορήγηση ΚΑΠ από
ΥΠ.ΕΣ προς κάλυψη
λειτουργικών αναγκών

183.164,82

+169.780,07

352.944,89

0,00

+30.000,00

30.000,00

438,78

+139.780,07

140.218,85

ΕΞΟΔΑ

00/6733.
01

Καταβολή χρηματικού
βοηθήματος σε οικονομικά
αδύναμες οικογένειες για
γέννηση παιδιού

9111

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Το Αποθεματικό διαμορφώνεται σε 140.218,85€.
Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 169.780,07 ευρώ
Βεβαιώνεται ότι το Αποθεματικό (140.218,85€) δεν υπερβαίνει το όριο του 5% των τακτικών εσόδων
σύμφωνα με παρ.3 άρθρο 161 Ν.3463/2006.
Β. Εγκρίνει την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού 1.000,00 ευρώ σε οικονομικά αδύναμες
οικογένειες που αποκτούν τέκνο, όπως στην εισήγηση του Δημάρχου ήτοι: Δικαιούχοι του επιδόματος θα
είναι γονείς κατοικοδημότες του Δήμου Προσοτσάνης που είναι οικονομικά αδύναμοι με ετήσιο καθαρό
δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα που δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων (16.000) ευρώ. Για
τις μονογονεϊκές οικογένειες που είναι οικονομικά αδύναμες θα είναι κατοικοδημότες του Δήμου
Προσοτσάνης με ετήσιο καθαρό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα που δεν θα υπερβαίνει το ποσό των
δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
Διευκρινίζεται ότι θα λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό δηλωθέν εισόδημα όλων όσων κατοικούν στην
οικία. Οι δικαιούχοι θα υποβάλλουν αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1) η τελευταία
φορολογική δήλωση (Ε1) από την οποία θα προκύπτει και η κατοικία τους και 2) πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης.
Γ. Με Απόφαση Δημάρχου θα συγκροτηθεί Επιτροπή παραλαβής – ελέγχου δικαιολογητικών από τρεις (3)
υπαλλήλους του Δήμου η οποία θα εισηγείται στο αρμόδιο όργανο τους δικαιούχους της λήψης του
βοηθήματος.
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ΑΔΑ: 67Ν5ΩΞΖ-ΘΑΒ
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 124/2021
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

