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ΘΕΜΑ 1Ο
(Εκτός Ημερήσιας διάταξης)

10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
Σήμερα την 15-11-2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19.00 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από
την υπ΄ αριθμ. 19.950/09-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που
δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95
του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 –
Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (22) :
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (5) :
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του N.
3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (10):
ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ
ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΥΡΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (21):
ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΓΡΙΒΑΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ
ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ
ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ
ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ
ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ
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ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΑΘΗ

ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΣ

*Πριν την έναρξη της συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία η συζήτηση και ψήφιση των παρακάτω
θεμάτων:
-10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
-Διαγραφή ή μη χρεών οφειλετών Δήμου Παιονίας (χρεώσεις νεκροταφείων).
- Έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και
Εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Παιονίας, επιλογή
του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της
προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης των
σχετικών συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών».
- Ανταλλαγή δημοτικής έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του
Δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/2006) με αντίστοιχη καλλιεργήσιμη
έκταση ιδιοκτησίας Ιερού Κοινοβίου Οσίου Νικοδήμου.
*Μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. το 15ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης συζητήθηκε και ψηφίστηκε ως 1ο με αποτέλεσμα το 1ο θέμα να συζητηθεί
ως 2ο, το 2ο ως 3ο κλπ μέχρι την συζήτηση του 15ου θέματος.
*Πριν από την έναρξη συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων της εκτός ημερήσιας
διάταξης καθώς και της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ. Μεμετζής Κων/νος.
* Μετά την συζήτηση και ψήφιση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησε η Δ.Σ. Πολιτίδου Ευανθία

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Φράγκο Γεώργιο ο
οποίος εισηγούμενος το θέμα της ΕΚΤΟΣ ημερήσιας διάταξης είπε:
Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από
κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι'
εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος,
επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος
ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω
προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι'
εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.
3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον
πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου
εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις
δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των
οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια
και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου
δαπάνης.
4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους
δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον
κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν
διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν
ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω
προϋπολογισμώ».
5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και
εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά
τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου
Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».
Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, 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. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα
που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας
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παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και
αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού
αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός.
Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης,
απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο,
με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να
ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντακαι δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον
έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων
υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται
στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.
Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή
διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του
προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες
αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που
αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το
προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η
εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών
του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το
προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική
επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά
εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή
και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και
διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.
Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί
στον προϋπολογισμό του Δήμου Παιονίας του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη
δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να
γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α.
του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι
εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και
στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού
προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων.
Με βάση τα παραπάνω το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη
 την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
 το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’)
 το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
 παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013
 τον προϋπολογισμό του Δήμου Παιονίας, έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε με
την αριθ.217 /2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων του Δήμου ΠΑΙΟΝΙΑΣ, οικονομικού έτους
2017 ως εξής:
1Ενισχύει τον παρακάτω Κ.Α. των εσόδων Κ.Α. 1219.002 «Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από
δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής» σύμφωνα με το με ΑΔΑ ΩΛ1Ξ465ΧΘ7-ΕΣΓ έγγραφο

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
Τ.Α. Α.Π. 56592/16-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

K.A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
ΔΙΑΜ/ΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ
ΜΕΤΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΔΑ: 6ΡΔΥΩΞΡ-Δ2Ε
Εξόφληση
υποχρεώσεων
των Δήμων από
δικαστικές
αποφάσεις και
διαταγές
πληρωμής

1219.002

0,00

34255,34

42.207,40

76.462,74

0,00

34255,34

42.207,40

76.462,74

ΣΥΝΟΛΟ
Με την παρούσα αναμόρφωση το αποθεματικό κεφάλαιο (ΚΑ9111) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
αυξάνεται κατά 42.207,40ευρώ και διαμορφώνεται σε 42.207,40ευρώ.

2. Μεταφέρει από το αποθεματικό Κ.Α. 9111 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ποσό 42.207,40ευρώ και
ενισχύει τον παρακάτω Κ.Α. των εξόδων

ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜ
ΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΗ

K.A.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Σ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
Σ
ΔΙΑΜ/ΜΕΝ
ΟΣ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜ
ΟΣ

00.6492.003

Εξόφληση
υποχρεώσεων των
Δήμων από
δικαστικές
αποφάσεις και
διαταγές πληρωμής

0,00

34255,34

42.207,40

76.462,74

0,00

34255,34

42.207,40

76.462,74

ΣΥΝΟΛΟ
Με την παρούσα αναμόρφωση το αποθεματικό κεφάλαιο (ΚΑ9111) ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ μειώνεται κατά 42.207,40€ και διαμορφώνεται σε 0,00 €

Ο αρχικός προϋπολογισμός του Δήμου Παιονίας οικ. Έτους 2018 ήταν 16.809.796,36
ευρώ μετά την παρούσα αναμόρφωση διαμορφώνεται στα 19.769.239,88ευρώ.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

Κ.Α.

ΠΟΣΟ

Α

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

9111

-

ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ από 9Η αναμόρφωση

5.518,06)

5.518.06

ΑΡΑ
1.Με την παρούσα αναμόρφωση ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Κ.Α. 9111 ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ 4.895,53€(ΔΗΜΟΤΙΚΑ)
2.Με την παρούσα αναμόρφωση ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Κ.Α. 9111 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ 622,53€

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 5.518,06€

ΑΔΑ: 6ΡΔΥΩΞΡ-Δ2Ε
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 225/2018.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση.
Για το 17ο/2018 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

