ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 03/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: ΄Δγκπιζη ηηρ με απιθμό 14/2018 απόθαζηρ ηος Γ.. ηηρ Γημοηικήρ Κοινυθελούρ
Δπισείπηζηρ Γήμος Αμςνηαίος πος αθοπά ηην Σποποποίηζη πποϋπολογιζμού έηοςρ
2018 και δημιοςπγία νέυν κυδικών.
Απιθ. Απόθαζηρ: 56/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 21 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 2279/15-02-2018 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 22 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Χαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Ισάλλνπ Χξήζηνο
Χαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Καξανύιε Αθξνδίηε

ΑΠΟΝΣΔ
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Βεξάλε Φσηεηλή
Βνιηώηεο Αξγύξεο

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, Πεηξώλ θ.
Κπξηαθόπνπιν Γξεγόξε θαη Αγίνπ Παληειεήκνλα θ. Μπνύθηζε Κιήκε.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο
θ. Μπάληεο Ινξδάλεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 2νπ ζέκαηνο απνρώξεζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ. Γεώξγνπ
Σξύθσλ θαη θ. Σαπαθαξάθεο Βαζίιεο..
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 19ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ κε
αξηζκό 14/2018 απόθαζεο ηνπ Γ.. ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ
Ακπληαίνπ πνπ αθνξά ηελ Σξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018 θαη δεκηνπξγία λέσλ
θσδηθώλ.
Πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηεο παξαπάλσ απόθαζεο ζηα πιαίζηα ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο
ηεο επηρείξεζεο, ζύκθσλα κε ηνπο θαηαζηαηηθνύο ηεο ζθνπνύο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ
αλαπηύζζεη.
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
Σελ έγθξηζε ηεο κε αξηζκό 14/2018 απόθαζεο ηνπ Γ.. ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο
Δπηρείξεζεο Γήκνπ Ακπληαίνπ πνπ αθνξά ηελ Σξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018
θαη δεκηνπξγία λέσλ θσδηθώλ σο εμήο:
Α) Ψεθίδεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018 ηεο ΓΗ.Κ.Δ.Α. θαζώο
θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ θσδηθώλ ηόζν ζην ζθέινο ησλ εζόδσλ όζν θαη ησλ εμόδσλ σο
εμήο:
1. ην ζθέινο ησλ εζόδυν θαη ζηνλ Κ.Α. 38.00.00 κε ηίηιν «Σαμείο», ην πνζό
δηακνξθώλεηαη ζηα 17,59 επξώ θαη ζηνλ Κ.Α. 38.03.00 κε ηίηιν «Καηαθέζειρ Ότευρ»
ην πνζό δηακνξθώλεηαη ζηηο 91.220,16 επξώ, ζύκθσλα κε ηα ππόινηπα ησλ πνζώλ
όπσο απηά δηακνξθώζεθαλ θαηά ην θιείζηκν ηνπ έηνπο 2017, ηόζν ζην ηακείν όζν θαη
ζηνπο ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο πνπ δηαηεξεί ε επηρείξεζε.
2. ην ζθέινο ησλ εμόδσλ θαη ζηνλ Κ.Α. 41.99 κε ηίηιν «Πλεόναζμα –
Αποθεμαηικά», ην πνζό δηακνξθώλεηαη ζηηο 59.945,13 επξώ.
3. ην ζθέινο ηυν εξόδυν δημιοςπγεί ηνλ Κ.Α. 04.55.00.0003 κε ηίηιν «ΔΦΚΑ
Αμοιβών Σπίηυν» θαη κεηαθέξεη από ην Απνζεκαηηθό ην πνζό ησλ 4.000,00 επξώ.

4. ην ζθέινο ηυν εζόδυν δημιοςπγεί ηνλ Κ.Α. 08.55.00.0003 με ηίηλο «ΔΦΚΑ
Αμοιβών Σπίηυν» θαη κεηαθέξεη από ηνλ Κ.Α. 38.03.00 με ηίηλο «Καηαθέζειρ
Ότευρ» ηο ποζό ηυν 4.000,00 εςπώ
Μεηά από ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο νη θσδηθνί ηνπ ζθέινπο ησλ εζόδσλ θαη ησλ εμόδσλ
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ δηακνξθώλνληαη σο εμήο:
ΔΟΓΑ


ν Κ.Α. 38.00.00 με ηίηλο «Σαμείο», δηακνξθώλεηαη ζην πνζό ησλ 17,59 επξώ



ν Κ.Α. 38.03.00 κε ηίηιν «Καηαθέζειρ Ότευρ» δηακνξθώλεηαη ζην πνζό ησλ
87.220,16 επξώ



ν Κ.Α. 08.55.00.0003 κε ηίηιν «ΔΦΚΑ Αμοιβών Σπίηυν» δηακνξθώλεηαη ζην πνζό
ησλ 4.000,00 επξώ
ηελ Ανακεθαλαίυζη Δζόδυν ν θσδηθόο 38 διαμοπθώνεηαι ζηηο 87.237,75 επξώ θαη
ν θσδηθόο .08 διαμοπθώνεηαι ζηηο 134.694,06 επξώ
ΔΞΟΓΑ



ν Κ.Α. 04.55.00.0003 κε ηίηιν «ΔΦΚΑ Αμοιβών Σπίηυν», δηακνξθώλεηαη ζην
πνζό ησλ 4.000,00 επξώ
ηελ Ανακεθαλαίυζη Δξόδυν ν θσδηθόο .04 δηακνξθώλεηαη ζηηο 134.694,06 επξώ
θαη ην ππόινηπν ηνπ Κ.Α. 41.99 κε ηίηιν «Πλεόναζμα – Αποθεμαηικά»
δηακνξθώλεηαη ζην πνζό ησλ 55.945,13 επξώ.
3. Ύζηεξα από ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο ην ζπλνιηθό πνζό ηόζν ζθέινο ησλ εζόδσλ όζν
θαη ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκόο έηνπο 2018 απμάλεηαη θαη ηζνζθειίδεη ζηηο
804.996,75 επξώ.
Β) ηνλ Κ.Α. 08.54.03.0002 κε ηίηιν «Διζθοπά Αλληλεγγύηρ Μιζθυηών Βοήθεια
ζηο πίηι», πνπ εθ παξαδξνκήο θαηά ηελ ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018, ην
ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκήζεθε κε 2 αληί γηα 3, διοπθώνεηαι καηά ηο οπθόν υρ εξήρ
Κ.Α. 08.54.03.0003 με ηίηλο «Διζθοπά Αλληλεγγύηρ Μιζθυηών Βοήθεια ζηο
πίηι».

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 56/2018.
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