ΑΔΑ: ΒΙΨΗΩΞΖ-Ψ30
ης

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1 /2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη, σήμερα 22η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα
18.30 μ. μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Πρώτη (1η) τακτική δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό
πρωτ.1025/17.01.2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαναρίδου
Ευθυμίας , 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 και του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από την κα. Πρόεδρο πως υπήρχε νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά [27] μελών παραβρέθηκαν παρόντα δεκαπέντε [15] μέλη και
ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.
Μαναρίδου Ευθυμία, Πρόεδρος Δ.Σ.
2.
Τερνεκτσής Ιωάννης
3.
Ανθίτσας Αλέξανδρος
4.
Παυλίδης Πέτρος
5.
Ντεμίρης Αθανάσιος
6.
Τσελεγκίδης Αντώνιος
7.
Μεσονύχτης Κυριάκος
8.
Τσακμακίδης Κοσμάς
9.
Καραγιαννίδης Αναστάσιος
10.
Μάρτζιος Αθανάσιος
11.
Παπαμιχαήλ Γεώργιος
12.
Θεοδωρίδου Χαρίκλεια
13.
Φατράλης Βασίλειος
14.
Σύρτας Γεώργιος
15.
Κινατζίδης Κων/νος

1.
2.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
Προσοτσάνης: Κύριου Κυριάκος
Πετρούσσας: Μάττας Αθανάσιος,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
Γραμμένης: Παπαδόπουλος Ελευθέριος
Κοκκινογείων: Κινατζίδης Ελευθέριος
Αργυρούπολης: Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής
Μικροκάμπου: Τσανίδης Δημήτριος,
Μικροπόλεως: Αβραάμ Δαυίδ,
Σιταγρών: Τσανίδης Θεόδωρος
Χαριτωμένης: Χαραλαμπίδης Ηρακλής
Μεγαλοκάμπου: Μουρατίδης Θεόφιλος,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Καραγιαννίδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ
Σμολοκτός Νικόλαος, Γραμματέας Δ.Σ*
Παπαδόπουλος Αλέξανδρος
Αναστασιάδης Ηλίας*
Τσελεμπής Αθανάσιος
Τζώρτζης Γεώργιος
Αγαθονιάδης Αλέξανδρος
Βουγιουκλής Ηλίας
Κιλατζίδης Ελευθέριος
Γεωργιάδης Γεώργιος
Αθανασιάδης Θεόδωρος
Σαρίδης Άλκης*

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

*οι Κύριοι Σμολοκτός Ν. ,Σαρίδης Ά. , Αναστσιάδης Η.
απεχώρησαν από την συνεδρίαση πριν την συζήτηση των
Έκτακτων & Τακτικών θεμάτων αυτής

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. Καλής Βρύσης: Τούσκος Γεώργιος
2. Περιχώρας: Γεφυρόπουλος Νικόλαος,
3. Καλλιθέας: Μούτσιος Αθανάσιος,
4. Μαυρολεύκης: Μανταζέλης Παναγιώτης,
5. Φωτολίβους: Γεδίκογλου Πέτρος,
6. Πύργων: Τσαούσης Κων/νος,

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. Πανοράματος: Γαβράς Στέφανος
2. Ανθοχωρίου: Παχατουρίδης Γεώργιος,

Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος
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Αριθμός Απόφασης 13/2014(Ορθή Επανάληψη ως προς την αρίθμηση της απόφασης 5η σελίδα)
ΘΕΜΑ: «5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.»
H

κα. Πρόεδρος εισηγούμενη το 13ο

θέμα επί της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστή στο σώμα

την12/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης (συνημμένη στην παρούσα), με την
οποία η Επιτροπή εισηγείται (μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου) την 5η Τροποποίηση
του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Προσοτσάνης ως εξής :
Επιβάλλεται να γίνουν τροποποιήσεις του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2014, 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:
Α. Μετά από έκδοση σχετικού ΦΕΚ (και ειδοποίηση-ενημέρωση της διαχειριστικής αρχής του προγ/τος
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ), οι δαπάνες για τα
δυο υποέργα «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχιακού Κτιρίου» και «Προμήθεια –εγκατάσταση για
ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου οδοφωτισμού Δήμου Προσ/νης» συνολικού προϋπολογισμού
474.500,00 ευρώ θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
Έτσι α)πρέπει να ενισχυθούν οι Κ.Α. εξόδων που αφορούν τα δύο υποέργα με ισόποση αύξηση
ποσού (142.350,00€) της χρηματοδότησης από το προγ/μα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
και β)η συμμετοχή του Δήμου ποσού 142.350 ευρώ που έχει εγγραφεί στον προϋπ/σμο οικ.έτους
2014 από πιστώσεις ΣΑΤΑ δεν απαιτείται πλέον και οι πιστώσεις αυτές μπορούν να μεταφερθούν για
την υλοποίηση άλλων έργων-δράσεων με άλλες τροποποιήσεις.
Η αναμόρφωση έχει ως εξής:
-Στον Κ.Α.Εσόδων 1322.01 «Χρηματοδότηση από ΥΠΕΚΑ για "Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχιακού
κτιρίου» εγγράφεται έσοδο 100.362,92€ και αυξάνεται ο Κ.Α.από 23 4.180,14€ σε 334.543,06€.
-Στον Κ.Α.Εσόδων 1322.03 «Χρηματοδότηση από ΥΠΕΚΑ για " Ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου
οδοφωτισμού Δήμου Προσ/νης» εγγράφεται έσοδο 41.987,08€ και αυξάνεται ο Κ.Α.από 97.969,86€ σε
139.956,94€.
Το Σύνολο Εσόδων του Προϋπολογισμού αυξάνεται κατά 142.350,00€.
-Στον Κ.Α.Εξόδων 20/6117.01 «Δράσεις δικτύωσης και ενημέρωσης για την ενεργειακή αναβάθμιση
δικτύου οδοφωτισμού Δ.Προσοτσάνης» εγγράφεται πίστωση 4.350,00€ και διαμορφώνεται ο Κ.Α.από
10.150,00€ σε 14.500,00€.
-Στον Κ.Α.Εξόδων 20/6117.02 «Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου τεχνικής και οικονομικής
υποστήριξης-ενεργειακή επιθεώρηση» εγγράφεται πίστωση 4.500,00€ και διαμορφώνεται ο Κ.Α.από
10.500,00€ σε 15.000,00€.
-Στον Κ.Α.Εξόδων 10/7311.04 «Ενεργειακή αναβάθμιση στο Δημαρχιακό κτίριο» εγγράφεται πίστωση
84.656,51€ και διαμορφώνεται ο Κ.Α.από 197.531,84€ σε 282.188,35€.
-Στον Κ.Α.Εξόδων 10/7411.01 «Μελέτη εφαρμογής για τις επεμβάσεις στο Δημαρχιακό κτίριο»
εγγράφεται πίστωση 11.206,41€ και διαμορφώνεται ο Κ.Α.από 26.148,30€ σ ε 37.354,71€.
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-Στον Κ.Α.Εξόδων 20/7135.01 «Προμήθεια και εγκατάσταση για ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου
οδοφωτισμού Δ.Προσοτσάνης» εγγράφεται πίστωση 37.637,08€ και διαμορφώνεται ο Κ.Α. από
87.819,86€ σε 125.456,94€.
Το Σύνολο Εξόδων του Προϋπολογισμού αυξάνεται κατά 142.350,00€.
Για λόγους λογιστικής τάξεως η αναμόρφωση των πιστώσεων θα γίνει μέσω του Αποθεματικού (10.641,15
ευρώ), το οποίο δεν επηρεάζεται από την μεταφορά των πιστώσεων αυτών.
Β. Με το κλείσιμο του οικ. έτους 2013, κάποια έργα κ.α. που είχαν εγγραφεί στον προϋπ/σμο οικ.έτους
2013 και στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 2013 από πιστώσεις ΣΑΤΑ δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν
και επειδή δεν είχαν εγγραφεί κατά την κατάρτιση του προϋπ/σμου 2014 ως συνεχιζόμενα, πρέπει να γίνει
τροποποίηση του προγράμματος εκτελεστέων έργων 2014 και του προϋπ/σμου οικ.έτους 2014
για την συνέχιση υλοποίησης τους.
Για τον σκοπό αυτό πρέπει να δημιουργηθούν οι κάτωθι νέοι Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων του
προϋπ/σμου οικ.έτους 2014.
1.-Κ.Α.10/7311.01 «Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ.Πύργων» εγγράφεται πίστωση 3.000,00
ευρώ (συνεχιζόμενο έργο)
2.-Κ.Α.10/7311.03 «Αποπεράτωση 2ου ορόφου Πολιτιστικού Συλλόγου Δ.Κ.Πετρούσας» εγγράφεται
πίστωση 12.600,00 ευρώ (συνεχιζόμενο έργο)
3.-Κ.Α.25/7312.21 «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ.Σιταγρών» εγγράφεται πίστωση 12.600,00
ευρώ (συνεχιζόμενο έργο)
4.-Κ.Α.25/7336.09 «Συντήρηση φρεατίων ύδρευσης και αποχέτευσης Δ.Ε.Προσοτσάνης» εγγράφεται
πίστωση 24.600,00 ευρώ (εργασία)
5.-Κ.Α.30/7135.06 «Προμήθεια πινακίδων ενημέρωσης-πληροφόρησης Δ.Κ.Προσοτσάνης» εγγράφεται
πίστωση 10.000,00 ευρώ (προμήθεια)
6.-Κ.Α.30/7323.17 «Τσιμεντοστρώσεις οδών Δ.Κ.Πετρούσας» εγγράφεται πίστωση 12.600,00 ευρώ
(συνεχιζόμενο έργο)
7.-Κ.Α.70/7331.16 «Ανακεράμωση Στέγης Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ.Μικρόπολης» εγγράφεται πίστωση
5.000,00 ευρώ (εργασία)
Συνολικά απαιτούμενο ποσό 80.400,00 ευρώ
Το ποσό αυτό θα εγγραφεί στο σκέλος των εξόδων με ισόποση αύξηση του Χρηματικού
Υπολοίπου από ΣΑΤΑ προηγουμένου έτους (Κ.Α.5122.02).
Ο Κ.Α.5122.02 έχει προϋπολογισθεί κατά την αρχική κατάρτιση σε 665.050,00€, ενώ κατά το κλείσιμο του
οικ.έτους 2013 το εισπρακτέο χρηματικό υπόλοιπο ανήλθε σε 820.927,23€, δηλαδή επιπλέον 155.877,23€
(το υπόλοιπο ποσό θα εγγραφεί με άλλη τροποποίηση).
Το Σύνολο Εσόδων του Προϋπολογισμού αυξάνεται κατά 80.400,00€.
Για λόγους λογιστικής τάξως η αναμόρφωση των πιστώσεων θα γίνει μέσω του Αποθεματικού (10.641,15
ευρώ), το οποίο δεν επηρεάζεται από την μεταφορά των πιστώσεων αυτών.
(Μετά Τροποποίηση Προϋπολογισμού Απαιτείται και ψήφιση πίστωσης από την Ο.Ε.)
Βεβαιώνεται ότι το Αποθεματικό (10.641,15 €) δεν υπερβαίνει το όριο του 5% των τακτικών
εσόδων σύμφωνα με παρ.3 άρθρο 161 Ν.3463/2006.
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Αρχικώς Εγκριθείς Προϋ/σμός 2014 :

16.068.394,79 ευρώ

Διαμορφωθείς Προϋπ/σμός (προ αναμόρφωσης)

15.983.209,47 ευρώ

Διαμορφωθείς Προϋπ/σμός (μετά αναμόρφωσης)

16.205.959,47 ευρώ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αφού άκουσε την Κυρία Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και Είδε

τις

διατάξεις:
o

του άρθρου 8 του από 17-5-59 Β.Δ/τος «περί οικον. διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και

Κοινοτήτων»
o

των άρθρων 155-162 του Ν.3463/2006

o

του άρθρου 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10,

o

της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν.3536/2007,

o

την 227/2013 ΒΛ13ΩΞΖ-5ΧΚ Περί προϋπολογισμός του Δήμου Προσοτσάνης οικ.έτους 2014 και

o

τo ΦΕΚ 235/01.11.2013 ,Ν.4203/2013

o

την 12/2014 εισηγητική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Προσοτσάνης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Πραγματοποιεί την 5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2014 ως εξής :
1.) -Στον Κ.Α.Εσόδων 1322.01 «Χρηματοδότηση από ΥΠΕΚΑ για "Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχιακού
κτιρίου» εγγράφει έσοδο 100.362,92€ και αυξάνεται ο Κ.Α. από 234.180,14€ σε 334.543,06€.
-Στον Κ.Α.Εσόδων 1322.03 «Χρηματοδότηση από ΥΠΕΚΑ για " Ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου
οδοφωτισμού Δήμου Προσ/νης» εγγράφει έσοδο 41.987,08€ και αυξάνεται ο Κ.Α. από 97.969,86€ σε
139.956,94€.
-Στον Κ.Α. Εξόδων 20/6117.01 «Δράσεις δικτύωσης και ενημέρωσης για την ενεργειακή αναβάθμιση
δικτύου οδοφωτισμού Δ.Προσοτσάνης» εγγράφεται πίστωση 4.350,00€ και διαμορφώνεται ο Κ.Α. από
10.150,00€ σε 14.500,00€.
-Στον Κ.Α. Εξόδων 20/6117.02 «Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου τεχνικής και οικονομικής
υποστήριξης-ενεργειακή επιθεώρηση» εγγράφει πίστωση 4.500,00€ και διαμορφώνεται ο Κ.Α. από
10.500,00€ σε 15.000,00€.
-Στον Κ.Α. Εξόδων 10/7311.04 «Ενεργειακή αναβάθμιση στο Δημαρχιακό κτίριο» εγγράφει πίστωση
84.656,51€ και διαμορφώνεται ο Κ.Α. από 197.531,84€ σε 282.188,35€.
-Στον Κ.Α. Εξόδων 10/7411.01 «Μελέτη εφαρμογής για τις επεμβάσεις στο Δημαρχιακό κτίριο»
εγγράφεται πίστωση 11.206,41€ και διαμορφώνεται ο Κ.Α. από 26.148,30€ σε 37.354,71€.
-Στον Κ.Α. Εξόδων 20/7135.01 «Προμήθεια και εγκατάσταση για ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου
οδοφωτισμού Δ.Προσοτσάνης» εγγράφει πίστωση 37.637,08€ και διαμορφώνεται ο Κ.Α. από 87.819,86€
σε 125.456,94€.
Για λόγους λογιστικής τάξεως η αναμόρφωση των πιστώσεων θα γίνει μέσω του Αποθεματικού (10.641,15
ευρώ), το οποίο δεν επηρεάζεται από την μεταφορά των πιστώσεων αυτών.
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2.) Τροποποιεί το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 2014 και τον Προϋπολογισμό του
οικονομικού έτους 2014 για την υλοποίησης συνεχιζόμενων έργων ως εξής .
Δημιουργεί νέους Κ.Α. εξόδων και εγγράφει σε αυτούς πιστώσεις ως εξής :
2.1.-Κ.Α.10/7311.01 με τίτλο «Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Πύργων» & εγγράφει πίστωση
3.000,00 ευρώ (συνεχιζόμενο έργο)
2.2.-Κ.Α.10/7311.03 με τίτλο «Αποπεράτωση 2ου ορόφου Πολιτιστικού Συλλόγου Δ.Κ.Πετρούσας» &
εγγράφει πίστωση 12.600,00 ευρώ (συνεχιζόμενο έργο)
2.3.-Κ.Α.25/7312.21 με τίτλο «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ.Σιταγρών» & εγγράφει πίστωση
12.600,00 ευρώ (συνεχιζόμενο έργο)
2.4.-Κ.Α.25/7336.09 με τίτλο «Συντήρηση φρεατίων ύδρευσης και αποχέτευσης Δ.Ε.Προσοτσάνης» &
εγγράφει πίστωση 24.600,00 ευρώ (εργασία)
2.5.-Κ.Α.30/7135.06 με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων ενημέρωσης-πληροφόρησης Δ.Κ.Προσοτσάνης» &
εγγράφει πίστωση 10.000,00 ευρώ (προμήθεια)
2.6.-Κ.Α.30/7323.17 με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις οδών Δ.Κ.Πετρούσας» & εγγράφει πίστωση 12.600,00
ευρώ (συνεχιζόμενο έργο)
2.7.-Κ.Α.70/7331.16 με τίτλο «Ανακεράμωση Στέγης Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μικρόπολης» & εγγράφει
πίστωση 5.000,00 ευρώ (εργασία)
Συνολικά απαιτούμενο ποσό 80.400,00 ευρώ
Το ποσό αυτό Εγγράφεται

στο σκέλος των εξόδων με ισόποση αύξηση του Χρηματικού

Υπολοίπου από ΣΑΤΑ προηγουμένου έτους (Κ.Α.5122.02).
Ο Κ.Α.5122.02 έχει προϋπολογισθεί κατά την αρχική κατάρτιση σε 665.050,00€, ενώ κατά το κλείσιμο του
οικ.έτους 2013 το εισπρακτέο χρηματικό υπόλοιπο ανήλθε σε 820.927,23€, δηλαδή επιπλέον 155.877,23€
(το υπόλοιπο ποσό θα εγγραφεί με άλλη τροποποίηση).
Για λόγους λογιστικής τάξεως η αναμόρφωση των πιστώσεων θα γίνει μέσω του Αποθεματικού (10.641,15
ευρώ), το οποίο δεν επηρεάζεται από την μεταφορά των πιστώσεων αυτών.
Βεβαιώνεται ότι το Αποθεματικό (10.641,15 €) δεν υπερβαίνει το όριο του 5% των τακτικών
εσόδων σύμφωνα με παρ.3 άρθρο 161 Ν.3463/2006.
Αρχικώς Εγκριθείς Προϋ/σμός 2014 :

16.068.394,79 ευρώ

Διαμορφωθείς Προϋπ/σμός (προ αναμόρφωσης)

15.983.209,47 ευρώ

Διαμορφωθείς Προϋπ/σμός (μετά αναμόρφωσης)

16.205.959,47 ευρώ

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα Αριθμό Απόφασης :13/2014
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Ειδικός Γραμματέας

Τα Μέλη :

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Άγγελος Λύσσελης
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