ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 27/2018 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 23 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα
9:00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την
αριθμ.10814/19-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε
στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Λύσσελης Αγγελος
1.- Αναστασιάδης Ηλίας
(Αντιπρόεδρος)
(Πρόεδρος)
2.- Ηλιάδης Μιχαήλ
2.- Μεσονύχτης Κυριάκος (Τακτ.Μέλος)
(Τακτ.Μέλος)
3.-Τερνεκτσής Ιωάννης
3.- Χ¨Κυριακίδης Σαράντης (Τακτ.Μέλος)
(Τακτ.Μέλος)
4.- Ντεμίρης Αθανάσιος
(Τακτ.Μέλος)
οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν
νόμιμα
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
Αριθ.Απόφ: 155/2018
ΘΕΜΑ:Εισήγηση για 14η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2018
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την
από 20-11-2018

εισήγηση του Προϊσταμένου Οικ/κών Υπηρεσιών με την οποία

προτείνεται η 14η τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2018 ως εξής:
-Με το αριθ.3661/12-11-2018 έγγραφο της ΚΕΔΕ ενημερώνονται όλοι οι Δήμοι για την διενέργεια
του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου στην Αθήνα στις 3-5 Δεκεμβρίου 2018. Επειδή το υπόλοιπο του
Κ.Α.00/6421 «Οδοιπορικά μετακινούμενων αιρετών» δεν επαρκεί, πρέπει να ενισχυθεί η πίστωση
σε περίπτωση που θα μετακινηθούν δημοτικοί μας σύμβουλοι.
Ο ανωτέρω Κ.Α. θα ενισχυθεί με μεταφορά πίστωσης από το Αποθεματικό, που ανέρχεται σήμερα
σε 124,72€ και δεν επαρκεί.
Για την ενίσχυση του μειώνεται ο Κ.Α. εξόδων 15/6262.01 «Συντήρηση - επισκευή μνημείων
του Δήμου» από 5.000,00 σε 2.500,00 ευρώ.
Το μεταφερόμενο ποσό 2.500,00€ στο Αποθεματικό, το οποίο μετά την ως άνω ενίσχυση θα
ανέλθει σε 2.624,72 ευρώ και μπορεί να καλύψει την ενίσχυση του Κ.Α.00/6421 κατά 2.500,00€. Ο
Κ.Α. 00/6421 θα διαμορφωθεί σε 4.000,00€.
Βεβαιώνεται ότι το Αποθεματικό που απομένει (124,72€) δεν υπερβαίνει το όριο του 5% των
τακτικών εσόδων σύμφωνα με παρ.3 άρθρο 161 Ν.3463/2006.
Αρχικώς Εγκριθείς Προϋπ/σμός 2018 :

16.662.181,76 ευρώ

Διαμορφωθείς Προϋπ/σμός (προ αναμόρφωσης)

17.096.891,60 ευρώ

Ποσά που αυξάνουν τον Προϋπ/σμο

0,00 ευρώ

Διαμορφωθείς Προϋπ/σμός (μετά αναμόρφωσης)

17.096.891,60 ευρώ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη
Τις διατάξεις του από 17-5-59 Β.Δ/τος «περί οικον. διοικήσεως και λογιστικού
των Δήμων και Κοινοτήτων»
 Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.3463/2006
 την αριθ. ΚΥΑ 26945/31-7-2015 Εσωτερικών και Οικονομικών
 τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
 τις διατάξεις του Ν.4555/2018
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 14 η τροποποίηση του προϋπολογισμού
οικ.έτους 2018 ως εξής :
Ενισχύει τον Κ.Α.00/6421 «Οδοιπορικά μετακινούμενων αιρετών» με μεταφορά πίστωσης
από το Αποθεματικό το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 124,72€ και δεν επαρκεί.
Για την ενίσχυση αυτού μειώνει τον Κ.Α. εξόδων 15/6262.01 «Συντήρηση - επισκευή μνημείων
του Δήμου» από 5.000,00 σε 2.500,00 ευρώ ενώ το μεταφερόμενο ποσό των 2.500,00€ ενισχύει
το Αποθεματικό, το οποίο ανέρχεται σε 2.624,72 ευρώ και μπορεί να καλύψει την ενίσχυση του
Κ.Α.00/6421 κατά 2.500,00€. ο οποίος μετά την ενίσχυσή του διαμορφώνεται σε 4.000,00€
Βεβαιώνεται ότι το Αποθεματικό που απομένει (124,72€) δεν υπερβαίνει το όριο του 5% των
τακτικών εσόδων σύμφωνα με παρ.3 άρθρο 161 Ν.3463/2006.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 155/2018
Γι’αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως
ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη

Η Γραμματέας
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ

