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«30η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014»
Έγκριση
αναμόρφωσης
εσόδων
και
εξόδων
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014
και δημιουργία νέων ΚΑ Εξόδων.
Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 15η του μήνα
Απριλίου έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Μ. Τρίτη
και ώρα
3 μ.μ το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση,
ύστερα από την αριθμ. 10687/11 -4 - 2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που
επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη , και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι
επτά (27 ) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19 ) μέλη .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Δεληπάλα Δάφνη Πρόεδρος Δ.Σ
2) Λαζαρίδης Γεώργιος
3) Τερζής Χρήστος του Αθανασίου
4) Μαρμαρίδης Σταύρος
5) Παρισόπουλος Γεώργιος
6) Χατζηπαραδείσης Χρήστος
7) Πολυχρονίδης Αναστάσιος
8) Παπαχρήστος Νικόλαος
9) Ματσουκατίδης Θεόδωρος
10) Παπακώστας Χαράλαμπος
11) Αντωνιάδης Σάββας
12) Τσακαλίδου Δέσποινα

1)
Γαβότση-Σπυριδωνίδου
Όλγα
Αντιπρόεδρος Δ.Σ
2) Τερζής Χρήστος του Δημητρίου
Γραμματέας Δ.Σ
3) Ζάϊκος Λεωνίδας
4) Τσιτσικλής Γεώργιος
5) Αταμιάν Μπεδρός-Εσαή (Πέτρος)
6) Ντότση Πασχαλίνα
7) Καραστερίου Ευάγγελος
8) Δούμπαλας Κυριάκος
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13) Κέπετζη-Τσιταμπάνη Ειρήνη
14) Παρπόρης Φώτιος
15) Ιωσηφίδης Κυριάκος
16) Γαβότσης Αστέριος
17) Καρασαββίδης Δημήτριος
18) Καρύδης Αθανάσιος
19) Θεμελής Άγγελος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν
κλήθηκαν νόμιμα.

αν

και

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67,
80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
του Δήμου:
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΡΥΜΟΥ
Πουλέκας Γεώργιος
ΛΗΤΗΣ
Παπαγεωργίου Καλλιόπη
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Τσακαλίδης Θεόδωρος

απών
παρούσα
απών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΕΣΑΙΟΥ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

παρών
απών
απών
παρών
παρών

Μοσχόπουλος Αθανάσιος
Φωτιάδης Σάββας
Τσαλίδης Γεώργιος
Ζέγος Χρήστος
Καρκάρης Στέλιος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Σαραμάντος Δημήτριος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο οποίος και παρέστη
(από το 26ο θέμα και μετά).
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δημοτικός Υπάλληλος Αποστολίδης
Χαράλαμπος για την τήρηση των πρακτικών.
Προσήλθαν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης : ο Δ.Σ Μαρμαρίδης Σταύρος μετά το 1 ο θέμα
ΕΗΔ, ο Δ.Σ Ιωσηφίδης Κυριάκος στο 2ο θέμα της ΗΔ, η Δ.Σ Κέπετζη-Τσιταμπάνη Ειρήνη στο 6ο
θέμα, ο Δ.Σ Θεμελής Άγγελος στο 10ο θέμα και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Πενταλόφου Καρκάρης Στέλιος
στο 8ο θέμα.
Αποχώρησαν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης: ο Δ.Σ Λαζαρίδης μετά το 4 ο θέμα ΕΗΔ, ο
Δ.Σ Αντωνιάδης Σάββας μετά το 6ο θέμα, ο Δ.Σ Παρπόρης Φώτιος μετά το 17 ο θέμα, ο Δ.Σ Καρύδης
Αθανάσιος μετά το 26ο θέμα, ο Δ.Σ Γαβότσης Αστέριος μετά το 26 ο θέμα, ο Δ.Σ Ιωσηφίδης Κυριάκος
μετά το 26ο θέμα.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος έθεσε τέσσερα (4) θέματα που
δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση πριν τα θέματα ημερήσιας
διάταξης και ομόφωνα τα μέλη του συμβουλίου εγκρίνουν να συζητηθούν
χαρακτηρίζοντάς τα ως κατεπείγοντα.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:
Το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών μας έστειλε την
υπ’ αριθμ. 188 (ΟΥ)/15-4-2014 εισήγηση με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Εσόδων – Εξόδων και Δημιουργία Νέων ΚΑ Εξόδων», η οποία έχει ως εξής:
2

Παρακαλούμε να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η παρακάτω
αναμόρφωση για την ενίσχυση Κ.Α Εξόδων διότι προέκυψαν έξοδα τα οποία δεν
είχαν προβλεφθεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού
έτους 2014.
Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΒΔ 17/5
– 15/6/1959 «Περί Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»,άρθρο 161 Ν.3463/2006
και την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, ( σύμφωνα με την οποία 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 για την παρακάτω αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Α) Ενίσχυση των παρακάτω ΚΑ εσόδων και αντίστοιχη ενίσχυση του Κ.Α.
Εξόδου 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» διότι προέκυψαν επιπλέον
έσοδα τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2014
ποσό 91.953,79 €, ως εξής:



















ΚΑ εσόδου 00.0116.1002 με τίτλο «Αναλογικό μίσθωμα λατομείων
Μυγδονίας (INTERBETON)» ποσό 60.688,52 €
ΚΑ εσόδου 00.0713.1002 με τίτλο «Παράβολα για την έκδοση άδειων
ίδρυσης & λειτουργίας λοιπών επιχειρήσεων» ποσό 440,00 €
ΚΑ εσόδου 00.1214.1004 με τίτλο «Επιχορήγηση για την κάλυψη αναγκών
για το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι» ποσό 14,63 €
ΚΑ εσόδου 00.1518.1000 με τίτλο «Καταπτώσεις εγγυήσεων» ποσό 371,37 €
ΚΑ εσόδου 00.1519.1000 με τίτλο «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές
επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων» ποσό 2.292,82 €
ΚΑ εσόδου 00.2111.1000 με τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού.» ποσό 4.688,02 €
ΚΑ εσόδου 00.2119.1011 με τίτλο «Μισθώματα λατομείων Μυγδονίας
(ΤΙΤΑΝ ΑΕ)» ποσό 11.777,44 €
ΚΑ εσόδου 00.2119.1012 με τίτλο «Μισθώματα λατομείων Καλλιθέας
(LAFARGE)» ποσό 8.198,52 €
ΚΑ εσόδου 00.4142.1003 με τίτλο «ΤΠΕΔΕ ΕΡΓΩΝ 1%» ποσό 580,86 €
ΚΑ εσόδου 00.4142.1004 με τίτλο «ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΩΝ 1%» ποσό 580,86 €
ΚΑ εσόδου 00.4142.1005 με τίτλο «ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΩΝ 0,2%» ποσό 116,17 €
ΚΑ εσόδου 00.4142.1006 με τίτλο «ΕΜΠ ΕΡΓΩΝ 0,5%» ποσό 290,44 €
ΚΑ εσόδου 00.4142.1009 με τίτλο «ΤΥΔΚ ΕΡΓΩΝ 1%» ποσό 580,86 €
ΚΑ εσόδου 00.4142.1010 με τίτλο «ΤΕΕ ΕΡΓΩΝ 0,2%» ποσό 69,35 €
ΚΑ εσόδου 00.4142.1011 με τίτλο «ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΩΝ 0,6%» ποσό 348,52 €
ΚΑ εσόδου 00.4142.1013 με τίτλο «ΤΑΥΥΕ ΕΡΓΩΝ» ποσό 791,40 €
ΚΑ εσόδου 00.4142.1014 με τίτλο «ΧΑΡΤ. & ΟΓΑ ΕΡΓΩΝ» ποσό 107,30 €
ΚΑ εσόδου 00.4142.1016 με τίτλο «Υπέρ Ειδικού λογαρ.Αρωγής ΑστυνΑποδοχών οργανικής θέσης Αντιδημάρχου» ποσό 16,71 €
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Β) Από τους παρακάτω ΚΑ εξόδων να μεταφερθούν οι παρακάτω πιστώσεις
στον Κ.Α. Εξόδου 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» διότι ο σκοπός για
τον οποίο είχαν εγγραφεί έχει εκπληρωθεί ή κατέστη ανέφικτος ποσό
331.943,23 €, ως εξής:











ΚΑ εξόδου 20.6056.1000 με τίτλο «Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ» ποσό
100.000,00 €
ΚΑ εξόδου 20.6056.1001 με τίτλο «Ετήσια εισφορά ΤΠΔΥ» ποσό 10.000,00
€.
ΚΑ εξόδου 80.8117.1002 με τίτλο «Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων
(ΠΟΕ ΧΡΗΣΗΣ 2013 )» ποσό 153.299,13 €
ΚΑ εξόδου 30.6662.1001 με τίτλο «Λοιπά υλικά συντήρησης & επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων» ποσό 14.000,00 €
ΚΑ εξόδου 20.6265.1001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και
λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού» ποσό
504,30 €
ΚΑ εξόδου 10.6142.1013 με τίτλο «Αμοιβές & έξοδα απομαγνητοφώνησης
πρακτικών Δ.Σ» ποσό 4.870,80 €
ΚΑ εξόδου 10.6011.1000 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
πλην αορίστου» ποσό 13.000,00 €
ΚΑ εξόδου 20.6011.1000 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
πλην αορίστου» ποσό 18.520,00 €
ΚΑ εξόδου 10.6266.1001 με τίτλο «Αναβαθμίσεις-Συντήρηση Λογισμικού(
Προγράμματα OTS,BCIS)» ποσό 7.749,00 €
ΚΑ εξόδου 35.6495.1001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» ποσό
10.000,00 €

Γ) Από το αποθεματικό ΚΑ εξόδου 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» να
μεταφερθούν οι παρακάτω πιστώσεις για την δημιουργία νέων ή την
ενίσχυση των πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α Εξόδων ποσό 379.959,58 €









ΚΑ εξόδου 00.6453.1001 με τίτλο «Ετήσια συνδρομή Δήμου-μέλους στο
Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών Πόλεων-προαγωγής υγείας» ποσό 100,00 €
NEO ΚΑ εξόδου 00.6422.1001 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου» ποσό 500,00 €
ΚΑ εξόδου 20.6721.1000 με τίτλο «Εισφορά υπέρ Συνδέσμου ΟΤΑ μείζονος
Θεσ/νικης» ποσό 110.000,00 €
ΚΑ εξόδου 80.8111.1000 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)»
ποσό 6.911,52 €
ΚΑ εξόδου 80.8115.1000 με τίτλο «Διάφορα έξοδα (ΠΟΕ)» ποσό 1.491,24 €
NEO ΚΑ εξόδου 00.6513.1000 με τίτλο «Τόκοι εκ λοιπών χρεών για
λειτουργικές δαπάνες» ποσό 103,28 €
ΚΑ εξόδου 00.6734.1000 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους
και σωματεία» ποσό 1.100,00 €
ΚΑ εξόδου 80.8317.1000 με τίτλο «Επιχορηγούμενες πληρωμές
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε -Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων» ποσό 10.088,46
€
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ΚΑ εξόδου 80.8317.1001 με τίτλο «Επιχορηγούμενες πληρωμές
υποχρεώσεων ΠΟΕ -Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ ΧΡΗΣΗΣ
2011 & 2012)» ποσό 4.044,75 €
ΚΑ εξόδου 10.6011.1000 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
πλην αορίστου» ποσό 23.130,00 €
ΚΑ εξόδου 10.6051.1001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων
υπαλλήλων ΤΥΔΚΥ» ποσό 2.892,00 €
ΚΑ εξόδου 10.6051.1000 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων ΤΕΑΔΥ»
ποσό 708,00 €
ΚΑ εξόδου 30.6011.1000 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
πλην αορίστου» ποσό 57.838,50 €
ΚΑ εξόδου 30.6051.1001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων
υπαλλήλων ΤΥΔΚΥ» ποσό 3.972,78 €
ΚΑ εξόδου 30.6051.1000 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων
ΤΣΜΕΔΕ» ποσό 7.738,00 €
ΚΑ εξόδου 30.6051.1002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων
υπαλλήλων ΤΕΑΔΥ» ποσό 792,00 €
ΚΑ εξόδου 30.6021.1000 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου
χρόνου» ποσό 14.993,28 €
ΚΑ εξόδου 30.6052.1000 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
αορίστου χρόνου» ποσό 1.024,04 €
ΚΑ εξόδου 30.6052.1001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ» ποσό
3.093,03 €
ΚΑ εξόδου 30.6662.1002 με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος (Α 265) για
την Δημοτική ενότητα Μυγδονίας» ποσό 15.000,00 €
ΚΑ εξόδου 30.7333.1337 με τίτλο «Διαγράμμιση οδοστρώματοσ με
ανακλαστική βαφή στη Δ.Ε ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» ποσό 7.197,96 €
NEO ΚΑ εξόδου 20.6264.1001 με τίτλο «Επισκευές & Συντηρήσεις Λοιπών
Μηχανημάτων» ποσό 504,30 €
ΚΑ εξόδου 10.6051.1000 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων ΤΕΑΔΥ»
ποσό 11.800,00 €
ΚΑ εξόδου 20.6051.1000 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων ΤΕΑΔΥ»
ποσό 3.900,00 €
ΚΑ εξόδου 30.6051.1002 με τίτλο «Εργοδοτικες εισφορές μονίμων
υπαλλήλων ΤΕΑΔΥ» ποσό 2.700,00 €
NEO ΚΑ εξόδου 30.6051.1005 με τίτλο «ΤΕΑΔΥ πρόσθετη ειδική εισφορά
(βαρέα)» ποσό 120,00 €
ΚΑ εξόδου 15.6011.1000 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
πλην αορίστου» ποσό 11.000,00 €
ΚΑ εξόδου 15.6051.1000 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων ΤΕΑΔΥ»
ποσό 600,00 €
ΚΑ εξόδου 15.6051.1001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων
υπαλλήλων ΤΥΔΚΥ» ποσό 1.400,00 €
NEO ΚΑ εξόδου 10.6235.1001 με τίτλο «Μίσθωση Πολυμηχανημάτων
Αντιγραφής-Εκτύπωσης-Σάρωσης-Φαξ για το έτος 2014» ποσό 7.749,00 €
ΚΑ εξόδου 20.6671.1005 με τίτλο «Τοποθέτηση ΑΒS ΣΕ
ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ» ποσό 3.530,10 €
ΚΑ εξόδου 35.7412.1000 με τίτλο «Αρχιτεκτονική μελέτη
του έργ.
Ανάπλαση, αναβ/ση και δημ. νέων θεμ/κών πυρήνων Πρασίνου, Αθλο/διών
και αναψυχής στα Ο.Τ 68,Γ134,Γ119,22,97,100,109 και στο χώρο του
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Δ.Γηπέδου. Δ.Δ Ωρ.του Δήμου Ωραιοκάστρου (Αρ.Μελ.21/2011)» ποσό
4.189,47 €
ΚΑ εξόδου 35.7412.1001 με τίτλο «Μελέτη τοπογραφίας του έργ. Ανάπλαση,
αναβ/ση και δημ. νέων θεμ/κών πυρήνων Πρασίνου, Αθλο/διών και αναψυχής
στα Ο.Τ 68,Γ134,Γ119,22,97,100,109 και στο χώρο του Δ.Γηπ.. Δ.Δ Ωρ. του Δήμου Ωραιοκάστρου» ποσό 14.843,76 €
ΚΑ εξόδου 35.7412.1002 με τίτλο «Μελέτη ηλ/σμού του έργ. Ανάπλαση,
αναβ/ση και δημ. νέων θεμ/κών πυρήνων Πρασίνου, Αθλο/διών στα Ο.Τ
68,Γ134,Γ119,22,97,100,109 και στο χώρο Δ.Γηπ.. Δ.Δ Ωρ. του Δήμου
Ωραιοκάστρου (Αρ.Μελ.21/2011)» ποσό 4.246,20 €
ΚΑ εξόδου 35.7412.1003 με τίτλο «Υδραυλική μελέτη του έργ. Ανάπλαση,
αναβ/ση και δημ. νέων θεμ/κών πυρήνων Πρασίνου, Αθλο/διών και αναψυχής
στα Ο.Τ 68,Γ134,Γ119,22,97,100,109 και στο χώρο του Δ.Γηπ.. Δ.Δ Ωρ. του Δήμου Ωραιοκάστρου» ποσό 14.623,52 €
ΚΑ εξόδου 35.7412.1004 με τίτλο «Περιβαλλοντική μελέτη του έργ.
Ανάπλαση, αναβ/ση και δημ. νέων θεμ/κών πυρήνων Πρασίνου, Αθλο/διών
και αναψυχής στα Ο.Τ 68,Γ134,Γ119,22,97,100,109 και στο χώρο του
Δ.Γηπ.. Δ.Δ Ωρ. - του Δήμου Ωραιοκάστρου (Αρ.Μελ.21/2011)» ποσό
8.694,06 €
ΚΑ εξόδου 35.7412.1005 με τίτλο «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το
έργο "Ανάπλαση αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών πυρήνων
πρασίνου,αθλοπαιδιών και αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68,Γ
134,Γ119,22,97,100,109 καθώς και στο χώρο του Δημοτικού γηπέδου Δ.Δ
Ωραιοκάστρου (Αρ.Μελ.21/2011)» ποσό 3.727,76 €
ΚΑ εξόδου 15.7135.1010 με τίτλο «Προμήθεια Επιδαπέδιων ΣΤΑΝΤ
(Πληροφοριακή Πινακίδα Αφισών)» ποσό 1.107,00 €
NEO ΚΑ εξόδου 15.7135.1011 με τίτλο «Προμήθεια Εκλογικών Καλπών»
ποσό 4.000,00 €
ΚΑ εξόδου 80.8242.1002 με τίτλο «ΕΜΠ ΕΡΓΩΝ 0,5%» ποσό 290,44 €
ΚΑ εξόδου 80.8242.1003 με τίτλο «ΤΠΕΔΕ ΕΡΓΩΝ 1%» ποσό 580,86 €
ΚΑ εξόδου 80.8242.1004 με τίτλο «ΤΣΜΕΔΕ έργων 1%» ποσό 580,86 €
ΚΑ εξόδου 80.8242.1005 με τίτλο «ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΩΝ 0,2%» ποσό 116,17 €
ΚΑ εξόδου 80.8242.1009 με τίτλο «ΤΥΔΚ ΕΡΓΩΝ 1%» ποσό 580,86 €
ΚΑ εξόδου 80.8242.1010 με τίτλο «ΤΕΕ ΕΡΓΩΝ 0,2%» ποσό 69,35 €
ΚΑ εξόδου 80.8242.1011 με τίτλο «ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΩΝ 0,6%» ποσό 348,52 €
ΚΑ εξόδου 80.8242.1013 με τίτλο «ΤΑΥΥΕ ΕΡΓΩΝ» ποσό 791,40 €
ΚΑ εξόδου 80.8242.1014 με τίτλο «ΧΑΡΤ. & ΟΓΑ ΕΡΓΩΝ» ποσό 107,30 €
ΚΑ εξόδου 80.8242.1016 με τίτλο «Υπέρ Ειδικού λογαρ.Αρωγής Αστυν.Αποδοχών οργανικής θέσης Αντιδημάρχου» ποσό 11,14 €
ΚΑ εξόδου 80.8112.1000 με τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων
(ΠΟΕ)» ποσό 1.533,00 €
ΚΑ εξόδου 20.7333.8005 με τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιϊας οικισμού
Νεοχωρουδας (Αριθ. Μελ. 90/09 )» ποσό 1.677,67 €
ΚΑ εξόδου 15.6063.1000 με τίτλο «Παροχές γάλακτος για το εργατοτεχνικό
προσωπικό» ποσό 1.755,00 €
ΚΑ εξόδου 30.6061.1005 με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος» ποσό
63,00 €
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Δ) Ενίσχυση & αντίστοιχη Μείωση των παρακάτω ΚΑ εσόδων διότι εκ
παραδρομής εισπράχθηκαν σε λανθασμένο ΚΑ Εσόδου ποσό 90.690,16 €, ως
εξής:







Ενίσχυση ΚΑ εσόδου 00.0612.1000 με τίτλο «ΚΑΠ για την λειτουργία
παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών» ποσό 66.080,26 €
Μείωση ΚΑ εσόδου 00.0611.1000 με τίτλο «ΚΑΠ για κάλυψη γενικών
αναγκών» ποσό 66.080,26 €
Ενίσχυση ΚΑ εσόδου 00.1511.0000 με τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)» ποσό 122,00 €
Μείωση
ΚΑ εσόδου 00.1511.1000 με τίτλο «Προσαυξήσεις λόγω
εκπρόθεσμου καταβολής χρεών(άρθρο 6, ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93)»
ποσό 122,00 €
Ενίσχυση ΚΑ εσόδου 00.4124.1000 με τίτλο «Λοιπές κρατήσεις υπέρ του
Δημοσίου» ποσό 24.487,90 €
Μείωση ΚΑ εσόδου 00.4142.1002 με τίτλο «Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρ/μου
μισθωμάτων εισπρακτέων» ποσό 24.487,90 €

Ε) Από τον παρακάτω ΚΑ εξόδου να μεταφερθεί η παρακάτω πίστωση στον
Κ.Α. Εξόδου 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» διότι η δαπάνη αφορά σε
δικαστική απόφαση που είναι τελεσίδικη και άμεσα εκτελεστή, αφορά την
χρήση 2013 και επομένως μπορεί να πληρωθεί μέσω της διαδικασίας των
ληξηπροθέσμων, ποσό 50.000,00 €, ως εξής:
 Μείωση ΚΑ εξόδου 80.8122.1000 με τίτλο «¨Εξοδα κατασκευής έργων
(ΠΟΕ)» ποσό 50.000,00 €
Και αντίστοιχα
 Ενίσχυση ΚΑ εξόδου 80.8322.1000 με τίτλο «Επιχορηγούμενες πληρωμές
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε-¨Εξοδα κατασκευής έργων» ποσό 50.000,00 €
ΣΤ) Από τον παρακάτω ΚΑ εξόδου να μεταφερθεί η παρακάτω πίστωση στον
Κ.Α. Εξόδου 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» διότι αφορά δαπάνη της
χρήσης 2013 και επομένως μπορεί να πληρωθεί μέσω της διαδικασίας των
ληξηπροθέσμων, ποσό 231,18 €, ως εξής:
 Μείωση ΚΑ εξόδου 80.8117.1002 με τίτλο «Λοιπά έξοδα προηγούμενων
χρήσεων (ΠΟΕ ΧΡΗΣΗΣ 2013 )» ποσό 231,18 €
Και αντίστοιχα
 Ενίσχυση ΚΑ εξόδου 80.8313.1000 με τίτλο «Επιχορηγούμενες πληρωμές
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε-Αμοιβές και έξοδα τρίτων , παροχές τρίτων» ποσό
231,18 €

Ζ) Ψήφιση Πίστωσης ποσού 1.100,00 € στον ΚΑ Εξόδου 00.6734.1000 με
τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία»
Στην συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την
παραπάνω εισήγηση και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση , η οποία έχει
καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και η οποία θα καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά
την απομαγνητοφώνηση , αφού άκουσε όσα είπε ο παραπάνω εισηγητής και έλαβε
υπόψη του:
1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
με τα συνημμένα δικαιολογητικά
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΒΔ 17/5 – 15/6/1959 «Περί Λογιστικού των
Δήμων και Κοινοτήτων»
5. Τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07
6. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013
7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 17515/8/29-4-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
8. Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.3463/2006 του Δ.Κ.Κ
9. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει με πλειοψηφία

Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και την
δημιουργία νέων Κωδικών Αριθμών Εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2014, η
οποία έχει ως εξής:
Α) Ενίσχυση των παρακάτω ΚΑ εσόδων και αντίστοιχη ενίσχυση του Κ.Α.
Εξόδου 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» διότι προέκυψαν επιπλέον
έσοδα τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2014
ποσό 91.953,79 €, ως εξής:













ΚΑ εσόδου 00.0116.1002 με τίτλο «Αναλογικό μίσθωμα λατομείων
Μυγδονίας (INTERBETON)» ποσό 60.688,52 €
ΚΑ εσόδου 00.0713.1002 με τίτλο «Παράβολα για την έκδοση άδειων
ίδρυσης & λειτουργίας λοιπών επιχειρήσεων» ποσό 440,00 €
ΚΑ εσόδου 00.1214.1004 με τίτλο «Επιχορήγηση για την κάλυψη αναγκών
για το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι» ποσό 14,63 €
ΚΑ εσόδου 00.1518.1000 με τίτλο «Καταπτώσεις εγγυήσεων» ποσό 371,37 €
ΚΑ εσόδου 00.1519.1000 με τίτλο «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές
επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων» ποσό 2.292,82 €
ΚΑ εσόδου 00.2111.1000 με τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού.» ποσό 4.688,02 €
ΚΑ εσόδου 00.2119.1011 με τίτλο «Μισθώματα λατομείων Μυγδονίας
(ΤΙΤΑΝ ΑΕ)» ποσό 11.777,44 €
ΚΑ εσόδου 00.2119.1012 με τίτλο «Μισθώματα λατομείων Καλλιθέας
(LAFARGE)» ποσό 8.198,52 €
ΚΑ εσόδου 00.4142.1003 με τίτλο «ΤΠΕΔΕ ΕΡΓΩΝ 1%» ποσό 580,86 €
ΚΑ εσόδου 00.4142.1004 με τίτλο «ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΩΝ 1%» ποσό 580,86 €
ΚΑ εσόδου 00.4142.1005 με τίτλο «ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΩΝ 0,2%» ποσό 116,17 €
ΚΑ εσόδου 00.4142.1006 με τίτλο «ΕΜΠ ΕΡΓΩΝ 0,5%» ποσό 290,44 €
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ΚΑ εσόδου 00.4142.1009 με τίτλο «ΤΥΔΚ ΕΡΓΩΝ 1%» ποσό 580,86 €
ΚΑ εσόδου 00.4142.1010 με τίτλο «ΤΕΕ ΕΡΓΩΝ 0,2%» ποσό 69,35 €
ΚΑ εσόδου 00.4142.1011 με τίτλο «ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΩΝ 0,6%» ποσό 348,52 €
ΚΑ εσόδου 00.4142.1013 με τίτλο «ΤΑΥΥΕ ΕΡΓΩΝ» ποσό 791,40 €
ΚΑ εσόδου 00.4142.1014 με τίτλο «ΧΑΡΤ. & ΟΓΑ ΕΡΓΩΝ» ποσό 107,30 €
ΚΑ εσόδου 00.4142.1016 με τίτλο «Υπέρ Ειδικού λογαρ.Αρωγής ΑστυνΑποδοχών οργανικής θέσης Αντιδημάρχου» ποσό 16,71 €

Β) Από τους παρακάτω ΚΑ εξόδων να μεταφερθούν οι παρακάτω πιστώσεις
στον Κ.Α. Εξόδου 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» διότι ο σκοπός για
τον οποίο είχαν εγγραφεί έχει εκπληρωθεί ή κατέστη ανέφικτος ποσό
331.943,23 €, ως εξής:











ΚΑ εξόδου 20.6056.1000 με τίτλο «Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ» ποσό
100.000,00 €
ΚΑ εξόδου 20.6056.1001 με τίτλο «Ετήσια εισφορά ΤΠΔΥ» ποσό 10.000,00
€.
ΚΑ εξόδου 80.8117.1002 με τίτλο «Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων
(ΠΟΕ ΧΡΗΣΗΣ 2013 )» ποσό 153.299,13 €
ΚΑ εξόδου 30.6662.1001 με τίτλο «Λοιπά υλικά συντήρησης & επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων» ποσό 14.000,00 €
ΚΑ εξόδου 20.6265.1001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και
λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού» ποσό
504,30 €
ΚΑ εξόδου 10.6142.1013 με τίτλο «Αμοιβές & έξοδα απομαγνητοφώνησης
πρακτικών Δ.Σ» ποσό 4.870,80 €
ΚΑ εξόδου 10.6011.1000 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
πλην αορίστου» ποσό 13.000,00 €
ΚΑ εξόδου 20.6011.1000 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
πλην αορίστου» ποσό 18.520,00 €
ΚΑ εξόδου 10.6266.1001 με τίτλο «Αναβαθμίσεις-Συντήρηση Λογισμικού(
Προγράμματα OTS,BCIS)» ποσό 7.749,00 €
ΚΑ εξόδου 35.6495.1001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» ποσό
10.000,00 €

Γ) Από το αποθεματικό ΚΑ εξόδου 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» να
μεταφερθούν οι παρακάτω πιστώσεις για την δημιουργία νέων ή την
ενίσχυση των πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α Εξόδων ποσό 379.959,58 €






ΚΑ εξόδου 00.6453.1001 με τίτλο «Ετήσια συνδρομή Δήμου-μέλους στο
Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών Πόλεων-προαγωγής υγείας» ποσό 100,00 €
NEO ΚΑ εξόδου 00.6422.1001 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου» ποσό 500,00 €
ΚΑ εξόδου 20.6721.1000 με τίτλο «Εισφορά υπέρ Συνδέσμου ΟΤΑ μείζονος
Θεσ/νικης» ποσό 110.000,00 €
ΚΑ εξόδου 80.8111.1000 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)»
ποσό 6.911,52 €
ΚΑ εξόδου 80.8115.1000 με τίτλο «Διάφορα έξοδα (ΠΟΕ)» ποσό 1.491,24 €
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NEO ΚΑ εξόδου 00.6513.1000 με τίτλο «Τόκοι εκ λοιπών χρεών για
λειτουργικές δαπάνες» ποσό 103,28 €
ΚΑ εξόδου 00.6734.1000 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους
και σωματεία» ποσό 1.100,00 €
ΚΑ εξόδου 80.8317.1000 με τίτλο «Επιχορηγούμενες πληρωμές
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε -Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων» ποσό 10.088,46
€
ΚΑ εξόδου 80.8317.1001 με τίτλο «Επιχορηγούμενες πληρωμές
υποχρεώσεων ΠΟΕ -Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ ΧΡΗΣΗΣ
2011 & 2012)» ποσό 4.044,75 €
ΚΑ εξόδου 10.6011.1000 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
πλην αορίστου» ποσό 23.130,00 €
ΚΑ εξόδου 10.6051.1001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων
υπαλλήλων ΤΥΔΚΥ» ποσό 2.892,00 €
ΚΑ εξόδου 10.6051.1000 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων ΤΕΑΔΥ»
ποσό 708,00 €
ΚΑ εξόδου 30.6011.1000 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
πλην αορίστου» ποσό 57.838,50 €
ΚΑ εξόδου 30.6051.1001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων
υπαλλήλων ΤΥΔΚΥ» ποσό 3.972,78 €
ΚΑ εξόδου 30.6051.1000 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων
ΤΣΜΕΔΕ» ποσό 7.738,00 €
ΚΑ εξόδου 30.6051.1002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων
υπαλλήλων ΤΕΑΔΥ» ποσό 792,00 €
ΚΑ εξόδου 30.6021.1000 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου
χρόνου» ποσό 14.993,28 €
ΚΑ εξόδου 30.6052.1000 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
αορίστου χρόνου» ποσό 1.024,04 €
ΚΑ εξόδου 30.6052.1001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ» ποσό
3.093,03 €
ΚΑ εξόδου 30.6662.1002 με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος (Α 265) για
την Δημοτική ενότητα Μυγδονίας» ποσό 15.000,00 €
ΚΑ εξόδου 30.7333.1337 με τίτλο «Διαγράμμιση οδοστρώματοσ με
ανακλαστική βαφή στη Δ.Ε ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» ποσό 7.197,96 €
NEO ΚΑ εξόδου 20.6264.1001 με τίτλο «Επισκευές & Συντηρήσεις Λοιπών
Μηχανημάτων» ποσό 504,30 €
ΚΑ εξόδου 10.6051.1000 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων ΤΕΑΔΥ»
ποσό 11.800,00 €
ΚΑ εξόδου 20.6051.1000 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων ΤΕΑΔΥ»
ποσό 3.900,00 €
ΚΑ εξόδου 30.6051.1002 με τίτλο «Εργοδοτικες εισφορές μονίμων
υπαλλήλων ΤΕΑΔΥ» ποσό 2.700,00 €
NEO ΚΑ εξόδου 30.6051.1005 με τίτλο «ΤΕΑΔΥ πρόσθετη ειδική εισφορά
(βαρέα)» ποσό 120,00 €
ΚΑ εξόδου 15.6011.1000 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
πλην αορίστου» ποσό 11.000,00 €
ΚΑ εξόδου 15.6051.1000 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων ΤΕΑΔΥ»
ποσό 600,00 €
ΚΑ εξόδου 15.6051.1001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων
υπαλλήλων ΤΥΔΚΥ» ποσό 1.400,00 €
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NEO ΚΑ εξόδου 10.6235.1001 με τίτλο «Μίσθωση Πολυμηχανημάτων
Αντιγραφής-Εκτύπωσης-Σάρωσης-Φαξ για το έτος 2014» ποσό 7.749,00 €
ΚΑ εξόδου 20.6671.1005 με τίτλο «Τοποθέτηση ΑΒS ΣΕ
ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ» ποσό 3.530,10 €
ΚΑ εξόδου 35.7412.1000 με τίτλο «Αρχιτεκτονική μελέτη
του έργ.
Ανάπλαση, αναβ/ση και δημ. νέων θεμ/κών πυρήνων Πρασίνου, Αθλο/διών
και αναψυχής στα Ο.Τ 68,Γ134,Γ119,22,97,100,109 και στο χώρο του
Δ.Γηπέδου. Δ.Δ Ωρ.του Δήμου Ωραιοκάστρου (Αρ.Μελ.21/2011)» ποσό
4.189,47 €
ΚΑ εξόδου 35.7412.1001 με τίτλο «Μελέτη τοπογραφίας του έργ. Ανάπλαση,
αναβ/ση και δημ. νέων θεμ/κών πυρήνων Πρασίνου, Αθλο/διών και αναψυχής
στα Ο.Τ 68,Γ134,Γ119,22,97,100,109 και στο χώρο του Δ.Γηπ.. Δ.Δ Ωρ. του Δήμου Ωραιοκάστρου» ποσό 14.843,76 €
ΚΑ εξόδου 35.7412.1002 με τίτλο «Μελέτη ηλ/σμού του έργ. Ανάπλαση,
αναβ/ση και δημ. νέων θεμ/κών πυρήνων Πρασίνου, Αθλο/διών στα Ο.Τ
68,Γ134,Γ119,22,97,100,109 και στο χώρο Δ.Γηπ.. Δ.Δ Ωρ. του Δήμου
Ωραιοκάστρου (Αρ.Μελ.21/2011)» ποσό 4.246,20 €
ΚΑ εξόδου 35.7412.1003 με τίτλο «Υδραυλική μελέτη του έργ. Ανάπλαση,
αναβ/ση και δημ. νέων θεμ/κών πυρήνων Πρασίνου, Αθλο/διών και αναψυχής
στα Ο.Τ 68,Γ134,Γ119,22,97,100,109 και στο χώρο του Δ.Γηπ.. Δ.Δ Ωρ. του Δήμου Ωραιοκάστρου» ποσό 14.623,52 €
ΚΑ εξόδου 35.7412.1004 με τίτλο «Περιβαλλοντική μελέτη του έργ.
Ανάπλαση, αναβ/ση και δημ. νέων θεμ/κών πυρήνων Πρασίνου, Αθλο/διών
και αναψυχής στα Ο.Τ 68,Γ134,Γ119,22,97,100,109 και στο χώρο του
Δ.Γηπ.. Δ.Δ Ωρ. - του Δήμου Ωραιοκάστρου (Αρ.Μελ.21/2011)» ποσό
8.694,06 €
ΚΑ εξόδου 35.7412.1005 με τίτλο «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το
έργο "Ανάπλαση αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών πυρήνων
πρασίνου,αθλοπαιδιών και αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68,Γ
134,Γ119,22,97,100,109 καθώς και στο χώρο του Δημοτικού γηπέδου Δ.Δ
Ωραιοκάστρου (Αρ.Μελ.21/2011)» ποσό 3.727,76 €
ΚΑ εξόδου 15.7135.1010 με τίτλο «Προμήθεια Επιδαπέδιων ΣΤΑΝΤ
(Πληροφοριακή Πινακίδα Αφισών)» ποσό 1.107,00 €
NEO ΚΑ εξόδου 15.7135.1011 με τίτλο «Προμήθεια Εκλογικών Καλπών»
ποσό 4.000,00 €
ΚΑ εξόδου 80.8242.1002 με τίτλο «ΕΜΠ ΕΡΓΩΝ 0,5%» ποσό 290,44 €
ΚΑ εξόδου 80.8242.1003 με τίτλο «ΤΠΕΔΕ ΕΡΓΩΝ 1%» ποσό 580,86 €
ΚΑ εξόδου 80.8242.1004 με τίτλο «ΤΣΜΕΔΕ έργων 1%» ποσό 580,86 €
ΚΑ εξόδου 80.8242.1005 με τίτλο «ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΩΝ 0,2%» ποσό 116,17 €
ΚΑ εξόδου 80.8242.1009 με τίτλο «ΤΥΔΚ ΕΡΓΩΝ 1%» ποσό 580,86 €
ΚΑ εξόδου 80.8242.1010 με τίτλο «ΤΕΕ ΕΡΓΩΝ 0,2%» ποσό 69,35 €
ΚΑ εξόδου 80.8242.1011 με τίτλο «ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΩΝ 0,6%» ποσό 348,52 €
ΚΑ εξόδου 80.8242.1013 με τίτλο «ΤΑΥΥΕ ΕΡΓΩΝ» ποσό 791,40 €
ΚΑ εξόδου 80.8242.1014 με τίτλο «ΧΑΡΤ. & ΟΓΑ ΕΡΓΩΝ» ποσό 107,30 €
ΚΑ εξόδου 80.8242.1016 με τίτλο «Υπέρ Ειδικού λογαρ.Αρωγής Αστυν.Αποδοχών οργανικής θέσης Αντιδημάρχου» ποσό 11,14 €
ΚΑ εξόδου 80.8112.1000 με τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων
(ΠΟΕ)» ποσό 1.533,00 €
ΚΑ εξόδου 20.7333.8005 με τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιϊας οικισμού
Νεοχωρουδας (Αριθ. Μελ. 90/09 )» ποσό 1.677,67 €
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ΚΑ εξόδου 15.6063.1000 με τίτλο «Παροχές γάλακτος για το εργατοτεχνικό
προσωπικό» ποσό 1.755,00 €
ΚΑ εξόδου 30.6061.1005 με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος» ποσό
63,00 €

Δ) Ενίσχυση & αντίστοιχη Μείωση των παρακάτω ΚΑ εσόδων διότι εκ
παραδρομής εισπράχθηκαν σε λανθασμένο ΚΑ Εσόδου ποσό 90.690,16 €, ως
εξής:







Ενίσχυση ΚΑ εσόδου 00.0612.1000 με τίτλο «ΚΑΠ για την λειτουργία
παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών» ποσό 66.080,26 €
Μείωση ΚΑ εσόδου 00.0611.1000 με τίτλο «ΚΑΠ για κάλυψη γενικών
αναγκών» ποσό 66.080,26 €
Ενίσχυση ΚΑ εσόδου 00.1511.0000 με τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)» ποσό 122,00 €
Μείωση
ΚΑ εσόδου 00.1511.1000 με τίτλο «Προσαυξήσεις λόγω
εκπρόθεσμου καταβολής χρεών(άρθρο 6, ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93)»
ποσό 122,00 €
Ενίσχυση ΚΑ εσόδου 00.4124.1000 με τίτλο «Λοιπές κρατήσεις υπέρ του
Δημοσίου» ποσό 24.487,90 €
Μείωση ΚΑ εσόδου 00.4142.1002 με τίτλο «Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρ/μου
μισθωμάτων εισπρακτέων» ποσό 24.487,90 €

Ε) Από τον παρακάτω ΚΑ εξόδου να μεταφερθεί η παρακάτω πίστωση στον
Κ.Α. Εξόδου 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» διότι η δαπάνη αφορά σε
δικαστική απόφαση που είναι τελεσίδικη και άμεσα εκτελεστή, αφορά την
χρήση 2013 και επομένως μπορεί να πληρωθεί μέσω της διαδικασίας των
ληξηπροθέσμων, ποσό 50.000,00 €, ως εξής:
 Μείωση ΚΑ εξόδου 80.8122.1000 με τίτλο «¨Εξοδα κατασκευής έργων
(ΠΟΕ)» ποσό 50.000,00 €
Και αντίστοιχα
 Ενίσχυση ΚΑ εξόδου 80.8322.1000 με τίτλο «Επιχορηγούμενες πληρωμές
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε-¨Εξοδα κατασκευής έργων» ποσό 50.000,00 €
ΣΤ) Από τον παρακάτω ΚΑ εξόδου να μεταφερθεί η παρακάτω πίστωση στον
Κ.Α. Εξόδου 90.9111.1000 με τίτλο «Αποθεματικό» διότι αφορά δαπάνη της
χρήσης 2013 και επομένως μπορεί να πληρωθεί μέσω της διαδικασίας των
ληξηπροθέσμων, ποσό 231,18 €, ως εξής:
 Μείωση ΚΑ εξόδου 80.8117.1002 με τίτλο «Λοιπά έξοδα προηγούμενων
χρήσεων (ΠΟΕ ΧΡΗΣΗΣ 2013 )» ποσό 231,18 €
Και αντίστοιχα
 Ενίσχυση ΚΑ εξόδου 80.8313.1000 με τίτλο «Επιχορηγούμενες πληρωμές
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε-Αμοιβές και έξοδα τρίτων , παροχές τρίτων» ποσό
231,18 €
Ζ) Ψήφιση Πίστωσης ποσού 1.100,00 € στον ΚΑ Εξόδου 00.6734.1000 με
τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία»
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Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γαβότσης Αστέριος, Καρύδης
Αθανάσιος, Αντωνιάδης Σάββας (παρών) και Χατζηπαραδείσης Χρήστος (παρών).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 137 /2014
Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος
κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Η Πρόεδρος του Δ. Σ

Δεληπάλα Δάφνη
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