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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/20-09-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 144/2022
Θέμα 8ο: Αναμόρφωση (4η) του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.
Σήμερα την 20η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30π.μ η Οικονομική Επιτροπή
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.10608/16-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπή, στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην
Οικονομική Επιτροπή, στους ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους και στη Γενική Γραμματέα
του Δήμου Ηράκλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό
ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε
σύνολο 7 μελών παρόντα ήταν 5:
Παρόντες οι :
Όνομα

Απόντες οι:
Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

Ονοματεπώνυμο

1 Γεώργιος
2 Ανέστης
3 Αθανάσιος

Κουτσάκης
Λαζαρίδης
Σταυρακάρας

Αθανάσιος
Σωτήριος
Άγγελος

Στέφανος Χατζηϊωαννίδης
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος Ιωάννης Αβραμίδης
Οι οποίοι δεν προσήλθαν
Μέλος

4 Ελευθέριος

Στοΐλας

Κων/νος

Μέλος

αν και κλήθηκαν νόμιμα

5 Κλεάνθης
Κοτσακιαχίδης
Ιωάννης
Μέλος
Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του όγδοου θέματος, ανέφερε
ότι ετέθη υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής η υπ’ αρ.10529/15-09-2022 εισήγηση
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της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορά στην τέταρτη (4η) αναμόρφωση του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 η οποία έχει ως εξής:
«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 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.
Επειδή, έχουν προκύψει έκτακτες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου Ηράκλειας 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 η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της :
 την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
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το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
τις διατάξεις του Ν.3463/2006
τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012
τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/2020, όπως ισχύει
Την υπ΄ αριθμ. 13/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηράκλειας περί
έγκρισης του προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
του Δήμου Ηράκλειας, οικονομικού έτους 2022.
Την υπ.αρ.4/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας περί
κατάρτισης σχεδίου 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2022.
Την από 29/6/2022 υπ.αρ. 5724/2021 απόφ. ένταξης του έργου του Δήμου Ηράκλειας
«Αναβάθμιση υφιστάμενων αγροτικών οδών Δήμου Ηράκλειας» στο πρόγραμμα Αντώνης
Τρίτσης την οποία και αποδέχεται.
Την από 7/4/2022 υπ.αρ. 11317/2021 απόφ. ένταξης του έργου του Δήμου Ηράκλειας
«Προσθήκη κατ'επέκταση του υφιστάμενου Δημαρχείου και επισκευή-διαμόρφωση
υφιστάμενου Δημοτικού κτιρίου για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του Δήμου
Ηράκλειας» στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης την οποία και αποδέχεται.
Την υπ΄ αριθμ. 112/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας περί
έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου.
Τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών του Δήμου.
εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή

Α. Την τροποποίηση του πίνακα των εξόδων οι οποίοι δημιουργούνται ή αναμορφώνονται:
Προτείνονται οι ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων από διάφορους κωδικούς εξόδων,
μεταβάλλοντας ισόποσα το αποθεματικό με σκοπό τη δημιουργία και την ενίσχυση άλλων
κωδικών εξόδων (νέων ή ήδη υπαρχόντων) :

Περιγραφή Εξόδου
Υπηρεσία κάλυψης ανάγκης συμμόρφωσης με τον
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Συμμετοχή του Δήμου Ηράκλειας στην επιχειρηματική
έκθεση SEREXPO 2022
Συμμετοχή του Δήμου Ηράκλειας στην Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης
Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων
(άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)
Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολείων ΙΔΟΧ
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Καθαρίστριες σχολείων
ΙΔΟΧ
Κάλυψη αναγκών στέγασης πολιτιστικών
δραστηριοτήτων (μισθώματα)
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση, μέσα ατομικής
προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Υπ.
Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού Δ. Ηράκλειας

Κωδικός
εξόδου

Διαμορφωθέντα

4η
Αναμόρφωση

Συνολικά
Διαμορφωθέ
ντα

00.6142.09

0,00

7.400,00

7.400,00

00.6432.02

1.500,00

1.700,00

3.200,00

00.6432.01

1.500,00

-1.500,00

0,00

00.6738

125.000,00

-50.000,00

75.000,00

15.6041.01

72.500,00

37.875,00

110.375,00

15.6054.01

17.900,00

14.135,00

32.035,00

15.6232.01

0,00

600,00

600,00

20.6063.02

2.000,00

20.000,00

22.000,00
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Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση , μέσα ατομικής
προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)
υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Ηράκλειας
Πιστοποίηση ταχογράφου
Προμήθεια οικοδομικών σιδηρικών & αδρανών υλικών
για επισκευές και συντηρήσεις των Δημοτικών Κτιρίων
Δ.Ε Στρυμονικού
Βελτίωση βατότητας πεζοδρομίων και κοινοχρήστων
χώρων
Συντήρηση σχολικών κτιρίων
Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων
Συντήρηση κοιμητηρίων
Υπηρεσίες επίβλεψης-συντήρησης επαναπιστοποίησης
παιδικών χαρών
Προσθήκη κατ'επέκταση του υφιστάμενου Δημαρχείου
και επισκευή=διαμόρφωση υφιστάμενου Δημοτικού
κτιρίου για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του
Δήμου Ηράκλειας
Αναβάθμιση υφιστάμενων αγροτικών οδών Δήμου
Ηράκλειας

30.6063.02
30.6262.01

4.000,00
2.400,00

2.000,00
1.200,00

6.000,00
3.600,00

30.6661.03

20.000,00

17.000,00

37.000,00

30.7324.01
30.7331.08
30.7336.01
30.7336.04

30.000,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00

20.000,00
-20.000,00
-30.000,00
-20.000,00

50.000,00
0,00
0,00
0,00

35.6262.03

0,00

9.500,00

9.500,00

64.7321.06

0,00

1.206.793,79

1.206.793,79

64.7323.07

0,00

1.450.000,00

1.450.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

2.666.703,79

Β. Την τροποποίηση του πίνακα των εσόδων οι οποίοι δημιουργούνται ή αναμορφώνονται:

Περιγραφή Εσόδου
Επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών καθαριότητας
σχολικών μονάδων
Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια από ειδικά
προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κωδικός
εσόδου

Συνολικά
Διαμορφωθέντα

Διαμορφωθέντα

4η
Αναμόρφωση

1211.05

64.782,00

43.188,00

107.970,00

3123.01

409.818,68

2.616.753,79
2.659.941,79

3.026.572,47

Γ. Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το ύψος του αποθεματικού πριν την
συγκεκριμένη αναμόρφωση ανερχόταν στο ύψος των 30.354,98€.και μετά την αναμόρφωση
διαμορφώνεται στο ύψος των 23.592,98€.
Επίσης το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών προϋπολογισθέντων
εσόδων του Δήμου έτους 2022».
Μετά από αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη την παραπάνω
σχετική εισήγηση και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτή.
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου
(4η) έτους 2022 ως εξής:
2. Α. Την τροποποίηση του πίνακα των εξόδων οι οποίοι δημιουργούνται ή
αναμορφώνονται: Προτείνονται οι ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων από διάφορους
κωδικούς εξόδων, μεταβάλλοντας ισόποσα το αποθεματικό με σκοπό τη δημιουργία
και την ενίσχυση άλλων κωδικών εξόδων (νέων ή ήδη υπαρχόντων) :
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Περιγραφή Εξόδου
Υπηρεσία κάλυψης ανάγκης συμμόρφωσης
με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων
Συμμετοχή του Δήμου Ηράκλειας στην
επιχειρηματική έκθεση SEREXPO 2022
Συμμετοχή του Δήμου Ηράκλειας στην
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών
επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)
Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολείων
ΙΔΟΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Καθαρίστριες
σχολείων ΙΔΟΧ
Κάλυψη αναγκών στέγασης πολιτιστικών
δραστηριοτήτων (μισθώματα)
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση, μέσα
ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού
προσωπικού κλπ) Υπ. Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισμού Δ. Ηράκλειας
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση , μέσα
ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού
προσωπικού κλπ) υπαλλήλων της Τεχνικής
Υπηρεσίας Δ. Ηράκλειας
Πιστοποίηση ταχογράφου
Προμήθεια οικοδομικών σιδηρικών &
αδρανών υλικών για επισκευές και
συντηρήσεις των Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε
Στρυμονικού
Βελτίωση βατότητας πεζοδρομίων και
κοινοχρήστων χώρων
Συντήρηση σχολικών κτιρίων
Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων
Συντήρηση κοιμητηρίων
Υπηρεσίες επίβλεψης-συντήρησης
επαναπιστοποίησης παιδικών χαρών
Προσθήκη κατ' επέκταση του υφιστάμενου
Δημαρχείου και επισκευή-διαμόρφωση
υφιστάμενου Δημοτικού κτιρίου για την
κάλυψη των αναγκών στέγασης του Δήμου
Ηράκλειας
Αναβάθμιση υφιστάμενων αγροτικών
οδών Δήμου Ηράκλειας

Κωδικός
εξόδου

Διαμορφω4η
θέντα
Αναμόρφωση

Συνολικά
Διαμορφωθέντα

00.6142.09

0,00

7.400,00

7.400,00

00.6432.02

1.500,00

1.700,00

3.200,00

00.6432.01

1.500,00

-1.500,00

0,00

00.6738

125.000,00

-50.000,00

75.000,00

15.6041.01

72.500,00

37.875,00

110.375,00

15.6054.01

17.900,00

14.135,00

32.035,00

15.6232.01

0,00

600,00

600,00

20.6063.02

2.000,00

20.000,00

22.000,00

30.6063.02
30.6262.01

4.000,00
2.400,00

2.000,00
1.200,00

6.000,00
3.600,00

30.6661.03

20.000,00

17.000,00

37.000,00

30.7324.01
30.7331.08
30.7336.01
30.7336.04

30.000,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00

20.000,00
-20.000,00
-30.000,00
-20.000,00

50.000,00
0,00
0,00
0,00

35.6262.03

0,00

9.500,00

9.500,00

64.7321.06

0,00

1.206.793,79

1.206.793,79

64.7323.07

0,00

1.450.000,00

1.450.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

2.666.703,79

Β. Την τροποποίηση του πίνακα των εσόδων οι οποίοι δημιουργούνται ή αναμορφώνονται:
Κωδικός
Διαμορφω4η
Συνολικά
Περιγραφή Εσόδου
εσόδου
θέντα
Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα
Επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών
καθαριότητας σχολικών μονάδων

1211.05

64.782,00

43.188,00

107.970,00

ΑΔΑ: Ω8ΣΗΩΡΤ-ΘΨΛ

Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια από
ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα
"Αντώνης Τρίτσης"
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

3123.01

409.818,68

2.616.753,79
2.659.941,79

3.026.572,47

Γ. Το ύψος του αποθεματικού πριν τη συγκεκριμένη αναμόρφωση ανερχόταν στο ύψος των
30.354,98€ και μετά την αναμόρφωση διαμορφώνεται στο ύψος των 23.592,98€.
Επίσης, το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών προϋπολογισθέντων
εσόδων του Δήμου έτους 2022.
3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 144/2022.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η συνεδρίαση λύθηκε στις 13:20.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 20-09-2022
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

