ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 7/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 23 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.3743/19-3-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και
γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
77 του Ν.4555/18.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με πέντε (5) παρόντα μέλη και τρία (3)
απόντα, επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος) (τακτικό μέλος) 1.Αθανασιάδης Θεόδωρος Δήμαρχος(τακ. μέλος)
2. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος(τακτικό
2. Σαρίδης ΄Αλκης Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)
μέλος)
3.Κιλατζίδης Ελευθέριος
(αναπληρ.μέλος) 3. Ντεμίρης Αθανάσιος
(τακτικό μέλος)
4. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος) ( τακτικό μέλος)
5. Ηλιάδης Μιχαήλ
(τακτικό μέλος)
Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
Αριθ.Απόφ: 68/2020
ΘΕΜΑ: 4η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την από 17-3-2020
εισήγηση του Προϊσταμένου Οικ. Υπηρεσιών με την οποία προτείνεται η 4 η τροποποίηση του
προϋπολογισμού έτους 2020 την οποία αναφέρονται τα παρακάτω:
Α.Ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων
Ανέκυψαν έκτακτες και αυξημένες ανάγκες για τις οποίες οι εγγεγραμμένες πιστώσεις δεν επαρκούν
ή δεν θα επαρκέσουν ως τη λήξη του έτους και απαιτείται ενίσχυση των Κ.Α. εξόδων με μεταφορά
πιστώσεων από το Αποθεματικό ποσού 19.000,00€ »
ΚΑΕ
Περιγραφή
Αρχικό
Μεταβολή
Τελικό
Συντηρήσεις-Μικροεπεμβάσεις Δημοτικών
10/6261.01 Κατασταστημάτων Δήμου Προσοτσάνης
3.000,00
+5.000,00
8.000,00
Συντήρηση και επισκευή επίπλων-σκευών10/6265.04 λοιπού εξοπλισμού (Επισκευή καυστήρων,
2.500,00
+3.000,00
5.500,00
κλιματιστικών, φωτοτυπικών)
Υλικά Φαρμακείου
10/6681
10/7134
35/6662

500,00

+2.000,00

Προμήθεια Η/Υ και λοιπών παρελκόμενων
(Αγορά Σέρβερ)
8.000,00
+4.000,00
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών
εγκαταστάσεων (παγκάκια κ.α.)
2.000,00
+5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
19.000,00
Το Αποθεματικό διαμορφώνεται από 24.975,61€ σε 5.975,61€.

2.500,00
12.000,00
7.000,00

Β.Αναμόρφωση Προϋπ/σμου λόγω ένταξης Πράξης στο ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ
Βάσει εγγράφου αρ.15733/4-3-2020 του ΥΠ.ΕΣ. εντάσσεται νέα πράξη «Υλοποίηση μέτρων και
μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Προσοτσάνης» στο προγ/μα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ στο
πλαίσιο της πρόσκλησης VIII, συνολικού προϋπ/σμου 23.560,00 ευρώ.
Έτσι δημιουργείται νέος Κ.Α εξόδων 70/7135.05 «Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας
στις σχολικές μονάδες του Δήμου Προσοτσάνης» με ποσό 23.560,00 ευρώ και αντίστοιχα
αυξάνεται ο Κ.Α εσόδων 1315 «Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟ» με εγγραφή ποσού 23.560,00
ευρώ (διαμορφώνεται σε 1.532.191,43).
Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 23.560,00€.
Η τροποποίηση γίνεται διαμέσου του Αποθεματικό, το οποίο και δεν επηρεάζεται.
Γ.Αναμόρφωση Προϋπ/σμου λόγω ειδικής χρηματοδότησης ΥΠΕΣ
Με την αρ. Α60/2019 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θράκης ο Δήμος υποχρεώνεται να
καταβάλλει στο Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.ΔΡΑΜΑΣ ποσό 81.757,92 ευρώ (αρχική οφειλή) για το προγ/μα «ΣΥΝ-κοινωνία»
πλέον Τόκων και Δικαστικών Εξόδων (συνολικό ποσό 81.757,92+28.615,27+288,00=110.661,19 ευρώ).
Ο Δήμος υπέβαλλε αίτημα στο ΥΠΕΣ για επιχορήγηση αποπληρωμής τελεσίδικης δικαστικής
απόφασης (βάσει άρ.233 Ν.4635/2019 και αρ. 4025/21-1-2020 Απόφασης ΥΠΕΣ), το οποίο εγκρίθηκε και για
τον σκοπό αυτό εκδόθηκε η αρ.18248/13-3-2020 Απόφαση Επιχορήγησης ΥΠΕΣ.
Η αναμόρφωση έχει ως εξής:
Στα Έσοδα δημιουργείται νέος Κ.Α.1219.05 «Επιχορήγηση εξόφλησης υποχρεώσεων από Δικαστικές
Αποφάσεις» και εγγράφεται ποσό 110.661,19 ευρώ.
Αντίστοιχα στα Έξοδα δημιουργούνται οι νέοι Κ.Α.
-00/6492.01 «Δικαστικά Έξοδα Απόφασης Α60/2019 Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής» με ποσό
288,00 ευρώ
-00/6823.01 «Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης βάση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων» με ποσό
28.615,27 ευρώ
-00/8117.01 «Πληρωμή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης Α60/2019 Διοικητικού Εφετείου
Κομοτηνής (αντίδικος Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.Δράμας για πρόγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ) με ποσό 81.757,92 ευρώ.
Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 110.661,19€.
Η τροποποίηση γίνεται διαμέσου του Αποθεματικό, το οποίο και δεν επηρεάζεται.
Επειδή η αρχική οφειλή (τιμολόγια αξίας 81.757,92€) ήταν εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό στον
Κ.Α.00/8113.04 (δεν μπορούσε να αποπληρωθεί νόμιμα λόγω μη λήψης της χρηματοδότησης από το
ανάλογο προγ/μα του ΥΠΕΣ-Συν-Κοινωνία) και πλέον δεν απαιτείται, καταργούνται ο Κ.Α. Εσόδων 1219.02
«Επιχορήγηση από Ε.Π. Δημοτική Συγκοινωνία (ΚΕΔΚΕ-ΥΠΕΣ-ΥΜΕ) για υλοποίηση προγ/τος 'ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ’»
ποσού 81.757,90 ευρώ και ο Κ.Α. εξόδων 00/8113.04 «Πληρωμή οφειλής προς Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.Δράμας για
πρόγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ποσού 81.757,90 ευρώ.
Μείωση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 81.757,90€.
Η τροποποίηση γίνεται διαμέσου του Αποθεματικό, το οποίο και δεν επηρεάζεται.
Δ.Αναμόρφωση Προϋπ/σμου λόγω ειδικής χρηματοδότησης κατά του κορονοϊου
Με την αρ. 18209/13-3-2020 Απόφαση του ΥΠΕΣ κατανέμεται ποσό 20.000,00 ευρώ στον Δήμο
Προσοτσάνης για την κάλυψη αναγκών προς αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊου. Η αναμόρφωση έχει
ως εξής:
Στα Έσοδα δημιουργείται νέος Κ.Α.1211.01 «Έκτακτη Επιχορήγηση από ΚΑΠ προς κάλυψη αναγκών
για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊου» και εγγράφεται ποσό 20.000,00 ευρώ.
Αντίστοιχα στα Έξοδα δημιουργούνται οι νέοι Κ.Α.
-10/6261.04 «Εργασίες Απολύμανσης Κτιρίων κατά του κορονοϊου COVID-19» με ποσό 15.000,00
ευρώ και

-10/6631.01 «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού-Εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του κορονοϊου» με
ποσό 5.000,00 ευρώ.
Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 20.000,00€.
Η τροποποίηση γίνεται διαμέσου του Αποθεματικό, το οποίο και δεν επηρεάζεται.
Βεβαιώνεται ότι το Αποθεματικό (5.975,61€) δεν υπερβαίνει το όριο του 5% των τακτικών εσόδων
σύμφωνα με παρ.3 άρθρο 161 Ν.3463/2006.
Αρχικώς Εγκριθείς Προϋ/σμός 2020 :
15.862.341,25 ευρώ
Διαμορφωθείς Προϋπ/σμός
16.779.993,55 ευρώ
Ποσά που αυξάνουν τον Προϋπ/σμο συνολικά
(=+23.560,00+110.661,19-81.757,90+20.000ευρώ)
72.463,29 ευρώ
Διαμορφωθείς Προϋπ/ σμός
16.852.456,84 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 λογ/κού των Δήμων και Κοινοτήτων»
 τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.3463/2006
 τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2020
 τις διατάξεις του Ν.4555/2018
 το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
οικ.έτους 2020 ως εξής :

την 4η τροποποίηση

του προϋπολογισμού του Δήμου

Α.Ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων
Ενισχύει τους παρακάτω Κ.Α. εξόδων με μεταφορά πιστώσεων από το Αποθεματικό ποσού
19.000,00€ :
ΚΑΕ
Περιγραφή
Αρχικό
Μεταβολή
Τελικό
10/6261.01 Συντηρήσεις-Μικροεπεμβάσεις Δημοτικών
Κατασταστημάτων Δήμου Προσοτσάνης
3.000,00
+5.000,00
8.000,00
Συντήρηση και επισκευή επίπλων-σκευών10/6265.04 λοιπού εξοπλισμού(Επισκευή καυστήρων,
2.500,00
+3.000,00
5.500,00
κλιματιστικών, φωτοτυπικών)
10/6681
Υλικά Φαρμακείου
500,00
+2.000,00
2.500,00
10/7134
35/6662

Προμήθεια Η/Υ και λοιπών παρελκόμενων
(Αγορά Σέρβερ)
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών
εγκαταστάσεων (παγκάκια κ.α.)
ΣΥΝΟΛΟ

8.000,00

+4.000,00

12.000,00

2.000,00

+5.000,00
19.000,00

7.000,00

Το Αποθεματικό διαμορφώνεται από 24.975,61€ σε 5.975,61€.
Β. Αναμόρφωση Προϋπ/σμου λόγω ένταξης Πράξης στο ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ
Δημιουργεί νέο Κ.Α εξόδων 70/7135.05 «Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις
σχολικές μονάδες του Δήμου Προσοτσάνης» με ποσό ……………………………………………….23.560,00 ευρώ
και αντίστοιχα αυξάνει τον Κ.Α εσόδων 1315 «Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟ» με εγγραφή
ποσού ……………………………………………………………………………………………………………………… 23.560,00 ευρώ
(διαμορφώνεται σε 1.532.191,43).
Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 23.560,00€.
Η τροποποίηση γίνεται διαμέσου του Αποθεματικό, το οποίο και δεν επηρεάζεται.

Γ.Αναμόρφωση Προϋπ/σμου λόγω ειδικής χρηματοδότησης ΥΠΕΣ
Δημιουργεί νέο Κ.Α.1219.05 «Επιχορήγηση εξόφλησης υποχρεώσεων από Δικαστικές Αποφάσεις»
και εγγράφει ποσό………………………………………………………………………………….. 110.661,19 ευρώ.
Αντίστοιχα στα Έξοδα δημιουργούνται οι νέοι Κ.Α.
-00/6492.01 «Δικαστικά Έξοδα Απόφασης Α60/2019 Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής»
με ποσό ………………………………………………………………………………………………………………………………288,00 ευρώ
-00/6823.01 «Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης βάση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων»
με ποσό …………………………………………………………………………………………………………………………28.615,27 ευρώ
-00/8117.01 «Πληρωμή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης Α60/2019 Διοικητικού
Εφετείου Κομοτηνής (αντίδικος Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.Δράμας για πρόγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ) με
ποσό ……………………………………………………………………………………………………………………………..81.757,92 ευρώ.
Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 110.661,19€.
Η τροποποίηση γίνεται διαμέσου του Αποθεματικό, το οποίο και δεν επηρεάζεται.
Καταργεί τον Κ.Α. Εσόδων 1219.02 «Επιχορήγηση από Ε.Π. Δημοτική Συγκοινωνία (ΚΕΔΚΕ-ΥΠΕΣ-ΥΜΕ)
για υλοποίηση προγ/τος 'ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ’» ποσού 81.757,90 ευρώ και τον Κ.Α. εξόδων 00/8113.04
«Πληρωμή οφειλής προς Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.Δράμας για πρόγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ποσού 81.757,90 ευρώ.
Μείωση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 81.757,90€.
Η τροποποίηση γίνεται διαμέσου του Αποθεματικό, το οποίο και δεν επηρεάζεται.

Δ. Αναμόρφωση Προϋπ/σμου λόγω ειδικής χρηματοδότησης κατά του κορονοϊου
Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέο Κ.Α.1211.01 «Έκτακτη Επιχορήγηση από ΚΑΠ προς κάλυψη
αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊου» και εγγράφει ποσό 20.000,00 ευρώ.
Αντίστοιχα στα Έξοδα δημιουργεί τους νέους Κ.Α.
-10/6261.04 «Εργασίες Απολύμανσης Κτιρίων κατά του κορονοϊου COVID-19» με ποσό 15.000,00
ευρώ και
-10/6631.01 «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού-Εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του κορονοϊου» με
ποσό 5.000,00 ευρώ.
Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 20.000,00€.
Η τροποποίηση γίνεται διαμέσου του Αποθεματικού το οποίο δεν επηρεάζεται.
Βεβαιώνεται ότι το Αποθεματικό (5.975,61€) δεν υπερβαίνει το όριο του 5% των τακτικών εσόδων
σύμφωνα με παρ.3 άρθρο 161 Ν.3463/2006.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 68/2020
Γι’αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

