ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 10/2017 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: ΄Δγκριση της με αριθμό 06/2017 απόυασης Γ.. τοσ Ν.Π.Γ.Γ. Κοινωνικής
προστασίας και Αλληλεγγύης τοσ Γήμοσ Αμσνταίοσ ποσ αυορά «Σροποποίηση
προϋπολογισμού έτοσς 2017».
Αριθ. Απόυασης: 109/2017
ην Ακύληαην, ζήκεξα 27 ηνπ κελόο Mαξηίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
18:30 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 4035/23-03-2017 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 25 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Κόιθαο Παλαγηώηεο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο

ΑΠΟΝΣΔ
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Φηιώηα θ.
Μαξθόπνπιν Αλέζηε, Αεηνύ θ. θίπα Βαζίιεην θαη Αληηγνλείαο θ. Κσλζηαληηλίδε Γεώξγην.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 5νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Γεώξγνπ
Σξύθσλ.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 11ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ κε
αξηζκό 06/2017 απόθαζεο Γ.. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Κνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο ηνπ
Γήκνπ Ακπληαίνπ πνπ αθνξά «Σξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2017».
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο
απόςεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δγθξίλεη ηελ κε αξηζκό 06/2017 απόθαζεο Γ.. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Κνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη
Αιιειεγγύεο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ πνπ αθνξά «Σξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2017»
σο εμήο:
Σξνπνπνηεί ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 σο παξαθάησ:
Ως προς τα ΔΟΓΑ
1) ηνλ ΚΑΔ:4131.016 κε ηίηιν «Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο (Δηζθνξά Δξγνδόηε)»
εγγξάθνπκε πίζησζε πνζνύ 23.500,00 €.
2) ηνλ ΚΑΔ:4131.017 κε ηίηιν «Τπέξ ύληαμεο (Δηζθνξά Δξγνδόηε)» εγγξάθνπκε
πίζησζε πνζνύ 14.000,00 €.
3) Μεηαθέξνπκε πίζησζε πνζνύ 37.500,00 € ζην απνζεκαηηθό.
Ως προς τα ΔΞΟΓΑ
Από ην Απνζεκαηηθό όπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε πνζνύ (39.119,00 € +
37.500,00 € από κεηαθνξά) = 76.619,00 € παίξλνπκε πίζησζε πνζνύ 75.341,20 € θαη ηελ
εγγξάθνπκε:
1) ηνλ ΚΑΔ:00.8231.016 κε ηίηιν «Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο (Δηζθνξά Δξγνδόηε)»
πίζησζε πνζνύ 23.500,00 € γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο.
2) ηνλ ΚΑΔ: 00.8231.017 κε ηίηιν «Τπέξ ύληαμεο (Δηζθνξά Δξγνδόηε)» πίζησζε
πνζνύ 14.000,00 € γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο.

3) ηνλ ΚΑΔ:15.6051.06 κε ηίηιν «Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο (Δηζθνξά Δξγνδόηε)»
πίζησζε πνζνύ 23.500,00 € γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο.
4) ηνλ ΚΑΔ:15.6051.07 κε ηίηιν «Τπέξ ύληαμεο (Δηζθνξά Δξγνδόηε)» πίζησζε πνζνύ
14.000,00 € γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο.
5) ηνλ ΚΑΔ:15.6266 κε ηίηιν «πληήξεζε Δθαξκνγώλ Λνγηζκηθνύ» πίζησζε πνζνύ
341,20 € πξνο ελίζρπζε ηεο εθεί ππάξρνπζαο πίζησζεο γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο.
Τπόινηπν Απνζεκαηηθνύ 1.277,80 €.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 109/2017.
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