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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 006/2016
Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης /2016 Τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 26η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και
ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε Πρώτη (1η) Τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από
την με αριθμό πρωτ. 920/22.01.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλιου
κυρίου Ντεμίρη Αθανασίου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κ. Δήμαρχο, στους
Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων
και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και
των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).
Παρόντος του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Συνεδρίασης πως
υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα
Δέκα οκτώ (18) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ/ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

5.

ΝΤΕΜΙΡΗΣ
ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ

6.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

7.

13.

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΤΖΙΟΣ
ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ
ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ

14.

ΒΟΣΚΟΥ - ΒΛΑΧΟΥ

1.
2.
3.
4.

8.
9.
10.
11.
12.

ΦΑΤΡΑΛΗΣ
16. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
17. ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ
18. ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ
15.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πρόεδρος ΔΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιδήμαρχος)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΙΟΡΔΑΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Επικεφαλής ελάσσονος Μειοψηφίας)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Επικεφαλής μείζονος Μειοψηφίας)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ
ΣΥΜΕΛΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΤΣΑΟΥΣΗ
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

ΚΥΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
ΓΡΑΜΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΧΩΡΑ
ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
ΣΙΤΑΓΡΟΙ

ΤΣΑΝΙΔΗΣ
ΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΜΑΤΤΑΣ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ
ΜΠΟΥΤΙΟΣ
ΤΑΣΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΑΝΘΟΧΩΡΙ
ΠΕΤΡΟΥΣΑ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΣΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ

ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
ΠΥΡΓΟΙ
ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ

- Η Κυρία Βόσκου Ιορδάνα προσήλθε πριν την συζήτηση του 4ου
θέματος επί της ημερήσιας διάταξης.
- Ο κύριος Φατράλης Βασίλειος αποχώρησε από την συνεδρίαση
αμέσως μετά την λήψη παρουσιών και πριν την συζήτηση των θεμάτων
της ημερησίας διάταξης
- Οι κύριοι Αθανασιάδης Θεόδωρος ,Σμολοκτός Νικόλαος και η κυρία
Δικταπανίδου Συμέλα αποχώρησαν από την Συνεδρίαση κατά την
συζήτηση και πριν την ψήφιση του 3ου θέματος επί της ημερήσιας
διάταξης

ΗΛΙΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γραμματέας ΔΣ
1.
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2.
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
ΗΛΙΑΣ
3.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ
ΑΛΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)
Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος
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Αριθ. Απόφασης : 006/2016
Θέμα: 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων

του Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2016 (Σχ.2/2016 ΑΟΕ)
Ο κύριος Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 5ο θέμα επί της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστή στο
σώμα την 2/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης η οποία Εισηγείται
στο Δημοτικό Συμβούλιο την 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους
2016 όπως παρακάτω:
Α. Τακτοποίηση Χρηματικού Υπολοίπου έτους 2015
1. αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού 23.916,12 ευρώ για "Κάλυψη Δαπανών Μισθοδοσίας
Προσωπικού των ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ", η οποία αφορά το ΚΗΦΗ Μικροκάμπου, και την απόδοσή της στη
ΔΗ.ΚΕ.Π. και
εγγράφει στο σκέλος των εσόδων ως χρηματικό υπόλοιπο στον Κ.Α.5129.01 «Χρηματικό
υπόλοιπο προερχόμενο από ειδικευμένα έσοδα ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΗΦΗ» ποσό
23.916,12€ και αντίστοιχο ποσό 23.916,12€ στο σκέλος των εξόδων στον Κ.Α. 00/6718.02 «Απόδοση
στην ΔΗ.Κ.Ε.Προσ/νης επιχορήγησης ΥΠΕΣ για "Κάλυψη Δαπανών Μισθοδοσίας Προσωπικού των
ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ».
Το Αποθεματικό δεν επηρεάζεται από την αναμόρφωση αυτή.
Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 23.916,12€.
2. αποδέχεται χρηματοδότηση ΥΠΕΣ ποσού 6.710,00 ευρώ για "ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΗΣ
20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ και
εγγράφει στο σκέλος των εσόδων ως χρηματικό υπόλοιπο στον Κ.Α. 5121.11 «Χρηματικό
Υπόλοιπο ΥΠΕΣ για εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων» ποσού 6.710,00€ και αντίστοιχο ποσό 6.710,00€
στο σκέλος των εξόδων στον Κ.Α. 10/6012.05 «Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων»
Το Αποθεματικό δεν επηρεάζεται από την αναμόρφωση αυτή.
Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 6.710,00€.
3.Το χρηματικό υπόλοιπο τακτικών εσόδων για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου
(Κ.Α.5119) ανήλθε τελικώς σε 687.294,59€ αντί του προβλεφθέντος 340.000,00€.
Η διαφορά θα πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
Εγγράφει ποσό 150.00,00€ στο Αποθεματικό Κ.Α.9111, που αυξάνεται από 72.386,58 ευρώ σε
222.386,58€ καθώς και ποσό 100.000,00€ για την δημιουργία των παρακάτω νέων Κ.Α. οφειλών:
-Στον Κ.Α.10/8113.01 «Πληρωμή οφειλής κατανάλωσης ρεύματος προηγούμενων ετών προς
ΔΕΗ εγγράφεται ποσό 50.000,00€.
-Στον Κ.Α.20/8113.01 «Πληρωμή οφειλής κατανάλωσης ρεύματος προηγούμενων ετών προς
ΔΕΗ εγγράφεται ποσό 20.000,00€.
-Στον Κ.Α.25/8113.01 «Πληρωμή οφειλής κατανάλωσης ρεύματος προηγούμενων ετών προς
ΔΕΗ εγγράφεται ποσό 30.000,00€.
Συνολικό ποσό 250.000,00€ εγγράφεται στον Κ.Α.5119.
Το υπόλοιπο ποσό θα εγγραφεί σε επόμενη τροποποίηση.
Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 250.000,00€.
4.Το χρηματικό υπόλοιπο τακτικών εσόδων για υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής
προστασίας του Ν.Δ.57/73 (Βοηθήματα Ενδεών) (Κ.Α.5111.01) ανήλθε τελικώς σε 3.460,00€ αντί του
προβλεφθέν 2.020,00€.
Εγγράφει τη διαφορά 1.440,00€ στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 με ισόποση αύξηση του
Κ.Α Εξόδων 00/6734 «Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους», ο οποίος και αυτός θα
διαμορφωθεί σε 3.460,00€.
Το Αποθεματικό δεν επηρεάζεται από την αναμόρφωση αυτή.
Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 1.440,00€.
5. Εγγράφει ποσό 602,89€, στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 στον Κ.Α.5121.09 με
αντίστοιχη εγγραφή ποσού στον Κ.Α. Εξόδων 20/7135.04 «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για δράσεις
Πολιτικής Προστασίας (ΥΠΕΣ)», ο οποίος και αυτός θα διαμορφωθεί σε 602,89€. Το Αποθεματικό δεν
επηρεάζεται από την αναμόρφωση αυτή.
Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 602,89€.
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Β. Τακτοποίηση Οφειλών- Έργων
Κατά την κατάρτιση του προϋπ/σμου οικ.έτους 2016 δεν προβλέφθηκαν στο σκέλος των εξόδων
πιστώσεις οι κάτωθι οφειλές:
1.-Ποσό 80.931,29€ του 5 ου λογ/σμου του έργου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυμάτων Οικισμού Προσοτσάνης» από χρηματοδότηση ΠΡΟΓ/ΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ, για το οποίο έγινε
λάθος στην κατανομή χρηματοδότησης από το Υπουργείο και δεν εξοφλήθηκε εντός του 2015.
2.-Ποσό 30.495,24€ για την καταβολή 1 ης και 2ης: δόσης στον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας για
την Προγ/κη Σύμβαση "Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχ. Απορριμμάτων Δ.Προσ/νης στα πλαίσια του
Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης κ αποκατάστασης εναπομείναντων ΧΑΔΑ»
δεν πρόλαβε να ενταλματοποιηθεί εντός του 2015, λόγω μη έγκαιρης προσκόμισης δικαιολογητικών.
3.-Ποσό 12.589,19€ για την εξόφληση λογ/σμου έργου «Επισκευή - ανακεράμωση στέγης
ΔΗ.Κ.Ε.Π.» (Πόροι ΣΑΤΑ 2015) δεν πρόλαβε να ενταλματοποιηθεί εντός του 2015, λόγω μη έγκαιρης
προσκόμισης δικαιολογητικών.
4.-Ποσό 10.864,20€ για την εξόφληση λογ/σμου έργου «Τσιμεντοστρώσεις οδών στην Τ.Κ.
Χαριτωμένης» (Πόροι ΣΑΤΑ 2014) δεν πρόλαβε να ενταλματοποιηθεί εντός του 2015, λόγω μη
έγκαιρης προσκόμισης δικαιολογητικών.
Για την τακτοποίηση των ανωτέρω (α/α 3-4) αυξάνεται το χρηματικό υπόλοιπο ΣΑΤΑ
προηγούμενων ετών Κ.Α.5121.02 κατά 23.453,39€ και διαμορφώνεται από 312.003,91€ σε
335.457,30€. Το χρηματικό υπόλοιπο από ΣΑΤΑ προηγ.ετών (Κ.Α.5121.02) ανήλθε τελικώς σε
521.266,43€ αντί του προβλεφθέν 312.003,91€.
Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 23.453,39€.
Στο σκέλος των εξόδων δημιουργεί τρεις νέους Κ.Α. εξόδων:
-30/8122.01 «Πληρωμή οφειλών έργων με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ» με εγγραφή ποσού
23.453,39€ (για α/α 3-4).
-00/8115.05 «Οφειλή Προγ/κης Σύμβασης "Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχ. Απορριμμάτων
Δ.Προσ/νης στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης κ
αποκατάστασης ενεπομείναντων ΧΑΔΑ» με εγγραφή ποσού 30.495,24 € και ισόποσ η μείωση του Κ.Α.(
τρέχων έτους) εξόδων 00/6737.03, ο οποίος διαμορφώνεται από 82.800,00€ σε 52.304,76€)
-63/8122.01 «Πληρωμή οφειλής έργου "Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων
Οικισμού Προσοτσάνης (ΠΡΟΓ/ΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ)» με εγγραφή ποσού 80.931,29€ και ισόποση
μείωση του Κ.Α.( τρέχοντος έτους) εξόδων 63/7312.05, ο οποίος διαμορφώνεται από 4.053.503,55 σε
3.972.572,26€).
Για λόγους λογιστικής τάξως η αναμόρφωση των πιστώσεων θα γίνει μέσω του Αποθεματικού
(222.386,58€) το οποίο δεν μεταβάλλεται.
Γ. Αναμόρφωση Εσόδων Προϋπ/σμου έτους 2016
Καταργεί τον Κ.Α. εσόδων 1329.02 «Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για επενδύσεις-έργα
(Απόδοση παρακρατούμενων πόρων από ΚΑΠ προηγ.ετών άρ.27 Ν.3756/09)» και το εγγεγραμμένο
ποσό των 150.950,00€ μεταφέρεται στον Κ.Α. εσόδων 0619.05 «Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών (άρ.27 Ν.3756/09)».
Ο Κ.Α.0619.05 διαμορφώνεται σε 363.700,00€.
Το Αποθεματικό δεν επηρεάζεται από την αναμόρφωση αυτή, ούτε το ύψος των εσόδων του
προϋπ/σμου.
Βεβαιώνεται ότι το Αποθεματικό (222.386,58€) δεν υπερβαίνει το όριο του 5% των τακτικών
εσόδων σύμφωνα με παρ.3 άρθρο 161 Ν.3463/2006.
Στην συνέχεια ο κύριος Πρόεδρος έκανε γνωστή στο σώμα την 2/2016 εισηγητική απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσης και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά ,
Το Δημοτικό συμβούλιο αφού είδε την 2/2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου
Προσοτσάνης ,την εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις,


του άρθρου 8 του από 17-5-59 Β.Δ/τος «περί οικον. διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και
Κοινοτήτων»
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των άρθρων 155-162 του Ν.3463/2006
του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2014 και
παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.3536/2007
αριθ. 28376/18-07-2012 έγγραφο ΥΠΕΣ
της αριθ.17515/29.04.2013 εγκυκλίου «8» του Υπουργείου Εσωτερικών
του άρθρου 77 του του ν. 4172/2013
την 2/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
την παρ.3 άρθρο 161 Ν.3463/2006.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω ΝΑ

Πραγματοποιεί την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων
Έργων Οικονομικού έτους 2016 ως εξής :
Α. Τακτοποίηση Χρηματικού Υπολοίπου έτους 2015
1. Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού 23.916,12 ευρώ για "Κάλυψη Δαπανών
Μισθοδοσίας Προσωπικού των ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ", η οποία αφορά το ΚΗΦΗ Μικροκάμπου, και την
απόδοσή της στη ΔΗ.ΚΕ.Π. και
Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων ως χρηματικό υπόλοιπο στον Κ.Α.5129.01 «Χρηματικό
υπόλοιπο προερχόμενο από ειδικευμένα έσοδα ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΗΦΗ»
ποσό 23.916,12€ και αντίστοιχο ποσό 23.916,12€ στο σκέλος των εξόδων στον Κ.Α. 00/6718.02
«Απόδοση στην ΔΗ.Κ.Ε.Προσ/νης επιχορήγησης ΥΠΕΣ για "Κάλυψη Δαπανών Μισθοδοσίας
Προσωπικού των ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ».
Το Αποθεματικό δεν επηρεάζεται από την αναμόρφωση αυτή.
Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 23.916,12€.
2. Αποδέχεται την χρηματοδότηση ΥΠΕΣ ποσού 6.710,00 ευρώ για "ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ και
Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων ως χρηματικό υπόλοιπο στον Κ.Α. 5121.11 «Χρηματικό
Υπόλοιπο ΥΠΕΣ για εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων» ποσού 6.710,00 € και αντίστοιχο ποσό
6.710,00€ στο σκέλος των εξόδων στον Κ.Α. 10/6012.05 «Εκλογική Αποζημίωση Υπαλ λήλων»
Το Αποθεματικό δεν επηρεάζεται από την αναμόρφωση αυτή.
Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 6.710,00€.
3.Το χρηματικό υπόλοιπο τακτικών εσόδων για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου
(Κ.Α.5119) ανήλθε τελικώς σε 687.294,59€ αντί του Προϋπολογισθέντος 340.000,00€.
Η διαφορά θα εγγράφεται στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016, συνεπώς:
Εγγράφει ποσό 150.00,00€ στο Αποθεματικό Κ.Α.9111, που αυξάνεται από 72.386,58 ευρώ σε
222.386,58€ καθώς και ποσό 100.000,00€ για την δημιουργία των παρακάτω νέων Κ.Α. οφ ειλών:
-Στον Κ.Α.10/8113.01 «Πληρωμή οφειλής κατανάλωσης ρεύματος προηγούμενων ετών προς
ΔΕΗ εγγράφεται ποσό 50.000,00€.
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-Στον Κ.Α.20/8113.01 «Πληρωμή οφειλής κατανάλωσης ρεύματος προηγούμενων ετών προς
ΔΕΗ εγγράφεται ποσό 20.000,00€.
-Στον Κ.Α.25/8113.01 «Πληρωμή οφειλής κατανάλωσης ρεύματος προηγούμενων ετών προς
ΔΕΗ εγγράφεται ποσό 30.000,00€.
Συνολικό ποσό 250.000,00€ εγγράφεται στον Κ.Α.5119.
Το υπόλοιπο ποσό θα εγγραφεί σε επόμενη τροποποίηση.
Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 250.000,00€.
4. Το χρηματικό υπόλοιπο τακτικών εσόδων για υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής
προστασίας του Ν.Δ.57/73 (Βοηθήματα Ενδεών) (Κ.Α.5111.01) ανήλθε τελικώς σε 3.460,00€ αντί του
Προϋπολογισθέντος 2.020,00€.
Εγγράφει τη διαφορά 1.440,00€ στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 μ ε ισόποση αύξηση
του Κ.Α Εξόδων 00/6734 «Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους», ο οποίος και αυτός
θα διαμορφωθεί σε 3.460,00€.
Το Αποθεματικό δεν επηρεάζεται από την αναμόρφωση αυτή.
Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 1.440,00€.
5. Εγγράφει ποσό 602,89€, στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 στον Κ.Α.5121.09 με
αντίστοιχη εγγραφή ποσού στον Κ.Α. Εξόδων 20/7135.04 «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για
δράσεις Πολιτικής Προστασίας (ΥΠΕΣ)», ο οποίος και αυτός θα διαμορφωθεί σε 602,89€. Το
Αποθεματικό δεν επηρεάζεται από την αναμόρφωση αυτή.
Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 602,89€.
Β. Τακτοποίηση Οφειλών- Έργων
Κατά την κατάρτιση του προϋπ/σμου οικ.έτους 2016 δεν προβλέφθηκαν στο σκέλος των
εξόδων πιστώσεις οι κάτωθι οφειλές:
1.-Ποσό 80.931,29€ του 5 ου λογ/σμου του έργου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυμάτων Οικισμού Προσοτσάνης» από χρηματοδότηση ΠΡΟΓ/ΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ, για το οποίο
έγινε λάθος στην κατανομή χρηματοδότησης από το Υπουργείο και δεν εξοφλήθηκε εντός του 2015.
2.-Ποσό 30.495,24€ για την καταβο λή 1ης και 2ης: δόσης στον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας
για την Προγ/κη Σύμβαση "Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχ. Απορριμμάτων Δ.Προσ/νης στα πλαίσια
του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης κ αποκατάστασης εναπομείναντων
ΧΑΔΑ» δεν πρόλαβε να ενταλματοποιηθεί εντός του 2015, λόγω μη έγκαιρης προσκόμισης
δικαιολογητικών.
3.-Ποσό 12.589,19€ για την εξόφληση λογ/σμου έργου «Επισκευή - ανακεράμωση στέγης
ΔΗ.Κ.Ε.Π.» (Πόροι ΣΑΤΑ 2015) δεν πρόλαβε να ενταλματοποιηθεί εντός του 2015, λόγω μη έγκαιρης
προσκόμισης δικαιολογητικών.
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4.-Ποσό 10.864,20€ για την εξόφληση λογ/σμου έργου «Τσιμεντοστρώσεις οδών στην Τ.Κ.
Χαριτωμένης» (Πόροι ΣΑΤΑ 2014) δεν πρόλαβε να ενταλματοποιηθεί εντός του 2015, λόγω μη
έγκαιρης προσκόμισης δικαιολογητικών.
Για την τακτοποίηση των ανωτέρω (α/α 3-4) αυξάνεται το χρηματικό υπόλοιπο ΣΑΤΑ
προηγούμενων ετών Κ.Α.5121.02 κατά 23.453,39€ και διαμορφώνεται από 312.003,91€ σε
335.457,30€. Το χρηματικό υπόλοιπο από ΣΑΤΑ προηγ.ετών (Κ.Α.5121.02) ανήλθε τελικώς σε
521.266,43€ αντί του Προϋπολογισθέντος 312.003,91€.
Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 23.453,39€.
Στο σκέλος των εξόδων δημιουργεί τρεις νέους Κ.Α. εξόδων:
-30/8122.01 «Πληρωμή οφειλών έργων με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ» με εγγραφή ποσού
23.453,39€ (για α/α 3 -4).
-00/8115.05 «Οφειλή Προγ/κης Σύμβασης "Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχ. Απορριμμάτων
Δ.Προσ/νης στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης κ
αποκατάστασης ενεπομείναντων ΧΑΔΑ» με εγγραφή ποσού 30.495,24€ και ισόποση μείωση του
Κ.Α.( τρέχων έτους) εξόδων 00/6737.03, ο οποίος διαμορφώνεται από 82.800,00€ σε 52.304,76€)
-63/8122.01 «Πληρωμή οφειλής έργου "Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων
Οικισμού Προσοτσάνης (ΠΡΟΓ/ΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ)» με εγγραφή ποσού 80.931,29€ και ισόποση
μείωση του Κ.Α.( τρέχοντος έτους) εξόδων 63/7312.05, ο οποίος διαμορφώνεται από 4.053.503,55 σε
3.972.572,26€).
Για λόγους λογιστικής τάξως η αναμόρφωση των πιστώσεων θα γίνει μέσω του Αποθεματικού
(222.386,58€) το οποίο δεν μεταβάλλεται.
Γ. Αναμόρφωση Εσόδων Προϋπ/σμου έτους 2016
Καταργεί τον Κ.Α. εσόδων 1329.02 «Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για επενδύσεις-έργα
(Απόδοση παρακρατούμενων πόρων από ΚΑΠ προηγ.ετών άρ.27 Ν.3756/09)» και το εγγεγραμμένο
ποσό των 150.950,00€ μεταφέρεται στον Κ.Α. εσόδων 0619.05 «Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών (άρ.27 Ν.3756/09)».
Ο Κ.Α.0619.05 διαμορφώνεται σε 363.700,00€.
Το Αποθεματικό δεν επηρεάζεται από την αναμόρφωση αυτή, ούτε το ύψος των εσόδων του
προϋπ/σμου.
Βεβαιώνεται ότι το Αποθεματικό (222.386,58€) δεν υπερβαίνει το όριο του 5% των τακτικών
εσόδων σύμφωνα με παρ.3 άρθρο 161 Ν.3463/2006.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 006/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ο Ειδικός γραμματέας
Τα Μέλη :
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης

