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ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/17-06-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 62/2020
Θέμα 6ο: Αναμόρφωση (3η) του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.
Σήμερα την 17η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30π.μ η Οικονομική Επιτροπή
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Ηράκλειας κεκλεισμένων των θυρών κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τη διάταξη της υπ’
αρ.163/29-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, ύστερα από την με αρ.5848/12-06-2020 πρόσκληση του
Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με
αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και στην επικεφαλής της παράταξης που δεν
εξέλεξε μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας
Ηράκλειας και στον Πρόεδρο της Κοινότητας Κοίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και το
άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, 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 7:
Παρόντες οι :
Απόντες οι:
Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

1 Γεώργιος
2 Δημήτριος
3 Αθανάσιος

Κουτσάκης
Χαβαλές
Σταυρακάρας

Αθανάσιος
Νικόλαος
Άγγελος

Κανείς
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος

4 Μαλαματής

Μπουντράκης

Λάμπρος

Μέλος

5 Δημήτριος

Τζήκας

Νικόλαος

Μέλος

6 Κλεάνθης

Κοτσακιαχίδης

Ιωάννης

Μέλος

7 Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης

Παναγιώτης Μέλος

Ονοματεπώνυμο
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, η κ. Γιαννούλα Καλαϊτζή του Χρήστου, Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Κοινότητας Ηράκλειας και ο κ. Άγγελος Ατλάσης του Σιδέρη, Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Κοινότητας Κοίμησης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και 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 έκτου θέματος, ανέφερε ότι
ετέθησαν υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής η υπ’ αρ.5837/12-06-2020 εισήγηση της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορά στην τρίτη (3η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού
του Δήμου έτους 2020 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.
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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
• 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
• την με αριθμό πρωτ:55905/29-07-2019 Κ.Υ.Α με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση
του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020-τροποποίηση της αριθμ.7028/2004
(253 B’ ) απόφασης»
• τον προϋπολογισμό του Δήμου Ηράκλειας έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με τη με αριθ.
260/2019
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με το με
αριθ.πρωτ.25188/2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
• Την Απόφαση 30520/21-05-2020 με Έκτακτη κατανομή προς κάλυψη αναγκών για την
αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19» την οποία και αποδέχεται.
• Την Απόφαση 24891/16-04-2020 με θέμα: «Κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία
των αδέσποτων μικρών ζώων» την οποία και αποδέχεται.
• Την 12809/24-02-2020 Απόφαση ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ ΙΙ» με
θέμα: «Εκπόνηση μελετών υλοποίησης μέτρων πυροπροστασίας» την οποία και αποδέχεται.
• Την Απόφαση 2/2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας περί τροποποίησης
Τεχνικού προγράμματος Δήμου Ηράκλειας.
•
Τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών του Δήμου.
εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή
A. Την τροποποίηση του πίνακα των εσόδων:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΣΟΔΩΝ
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν
1828/89)
Κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των
αδέσποτων μικρών ζώων
Έκτακτη κατανομή προς κάλυψη αναγκών για την
αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19
Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
(Εκπόνηση μελετών υλοποίησης μέτρων
πυροπροστασίας
Χρηματοδότηση για STRYMONAS COOPERATION
CORRIDOR RiverPLUS
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κ.Α

ΑΡΧΙΚΟ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ

0611

2620525,56

50578,50

2671104,06

0619.03

0,00

4992,50

4992,50

1211.03

0,00

101209,62

101209,62

1311.05

0,00

118420,00

118420,00

1323.06

0,00

218500,00
493.700,62

218500,00
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B. 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) για να καλυφθούν ανάγκες που δεν προβλέφθηκαν
αρχικά στον Π/Υ:

Περιγραφή Εξόδου

Αμοιβή κτηνιάτρου για υπηρεσίες που
αφορούν τη διαχείριση των αδέσποτων
ζώων (συνοπτικός διαγωνισμός)
Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού &
προμηθέια τροφών για ζώα συντροφιάς
(Υπόλοιπο σύμβασης)
Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού &
προμηθέια τροφών για ζώα συντροφιάς
(Νέα σύμβαση)
Υπηρεσίες απολύμανσης του Δήμου
Προμήθεια μικροεργαλείων της
Υπ.Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού
Δαπάνη ετήσιας συνδρομής/άδειας
χρήσης αρχιτεκτονικού προγράμματος
Προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Προμήθεια αρχιτεκτονικού
προγράμματος
Υλοποίηση μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες
του Δήμου Ηράκλειας ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις
σχολικές μονάδες του Δήμου Ηράκλειας
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού
για την Υπηρεσία Πρασίνου
Τακτικές αποδοχές με Σύμβαση
Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
HEALTHNET
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού-HEALTHNET
Υπηρεσία επαλήθευσης εξόδων 1.3.3RiverPLUS STRYMONAS COOPERATION
CORRIDOR RiverPLUS
Διαχείρηση έργου και ποιότητας 1.3.2-

Διαμορφωθέντα

3η
Αναμόρφωση

Συνολικά
Διαμορφωθέντα

00.6117.08

74400,00

-35.747,96

38.652,04

00.6632.01

0,00

1.207,81

1.207,81

00.6632.02

0,00

4.992,50

4.992,50

10.6265.08

8000,00

10.000,00

18.000,00

20.7135.01

5.000,00

2.000,00

7.000,00

30.6453.02

0,00

500,00

500,00

30.7132.01

93.880,00

-1.004,00

92.876,00

30.7134.01

0,00

2.000,00

2.000,00

30.7321.05

0,00

70.060,00

70.060,00

30.7411.05

0,00

136.081,44

136.081,44

35.7131.01

0,00

7.000,00

7.000,00

64.6041.02

57.000,00

-12.000,00

45.000,00

64.6054.02

13.800,00

-3.000,00

10.800,00

64.6117.02

0,00

5.000,00

5.000,00

64.6117.03

0,00

10.000,00

10.000,00

Κωδικός εξόδου
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RiverPLUS STRYMONAS COOPERATION
CORRIDOR RiverPLUS
Λοιπά έξοδα του έργου 1.3.2-RiverPLUS
STRYMONAS COOPERATION CORRIDOR
RiverPLUS
Σεμινάριο για την βιώσημη
εκμετάλλευση των πολιτισμικών και
φυσικών πόρων 3.3.1-RiverPLUS
STRYMONAS COOPERATION CORRIDOR
RiverPLUS
Εκπόνηση έκθεσης καλών κοινών
πρακτικών στη θεματική περιοχή του
έργου 4.3.1-RiverPLUS STRYMONAS
COOPERATION CORRIDOR RiverPLUS
Διοργάνωση 6 κοινών τουριστικών
επιχειρηματικών αποστολών 4.3.2RiverPLUS STRYMONAS COOPERATION
CORRIDOR RiverPLUS
Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων
επαγγελματιών-HEALTHNET
Οργάνωση χώρου δασικής αναψυχής
στο λόφο πεύκων -συμπλήρωσηαντικατάσταση-συντήρηση έργων
δασικής αναψυχής-ΔΡΑΣΗ RIVER-PLUS
STRYMONAS COOPERATION CORRIDOR
RiverPLUS
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

64.6117.04

0,00

2.400,00

2.400,00

64.6117.05

0,00

24.000,00

24.000,00

64.6117.06

0,00

8.500,00

8.500,00

64.6117.07

0,00

3.600,00

3.600,00

64.6117.08

0,00

15.000,00

15.000,00

64.7322.02

0,00

165.000,00

165.000,00

415.589,79

Γ. Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το ύψος του αποθεματικού πριν την
συγκεκριμένη αναμόρφωση ανερχόταν στο ύψος των 19.670,39€ και μετά την αναμόρφωση
διαμορφώνεται στο ύψος των 97.781,22€ Επίσης το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει
το 5% των τακτικών προϋπολογισθέντων εσόδων του Δήμου έτους 2020».
Μετά από αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό του, έλαβε υπόψη την παραπάνω
σχετική εισήγηση και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτή.
αποφασίζει ομόφωνα
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου (3η)
έτους 2020 ως εξής:
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A. Την τροποποίηση του πίνακα των εσόδων:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΣΟΔΩΝ
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν
1828/89)
Κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των
αδέσποτων μικρών ζώων
Έκτακτη κατανομή προς κάλυψη αναγκών για την
αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19
Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
(Εκπόνηση μελετών υλοποίησης μέτρων
πυροπροστασίας
Χρηματοδότηση για STRYMONAS COOPERATION
CORRIDOR RiverPLUS
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κ.Α

ΑΡΧΙΚΟ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ

0611

2620525,56

50578,50

2671104,06

0619.03

0,00

4992,50

4992,50

1211.03

0,00

101209,62

101209,62

1311.05

0,00

118420,00

118420,00

1323.06

0,00

218500,00
493.700,62

218500,00

B. 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) για να καλυφθούν ανάγκες που δεν προβλέφθηκαν
αρχικά στον Π/Υ:

Περιγραφή Εξόδου

Αμοιβή κτηνιάτρου για υπηρεσίες που
αφορούν τη διαχείριση των αδέσποτων
ζώων (συνοπτικός διαγωνισμός)
Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού &
προμηθέια τροφών για ζώα συντροφιάς
(Υπόλοιπο σύμβασης)
Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού &
προμηθέια τροφών για ζώα συντροφιάς
(Νέα σύμβαση)
Υπηρεσίες απολύμανσης του Δήμου
Προμήθεια μικροεργαλείων της
Υπ.Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού
Δαπάνη ετήσιας συνδρομής/άδειας
χρήσης αρχιτεκτονικού προγράμματος
Προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Προμήθεια αρχιτεκτονικού
προγράμματος
Υλοποίηση μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες
του Δήμου Ηράκλειας ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Διαμορφωθέντα

3η
Αναμόρφωση

Συνολικά
Διαμορφωθέντα

00.6117.08

74400,00

-35.747,96

38.652,04

00.6632.01

0,00

1.207,81

1.207,81

00.6632.02

0,00

4.992,50

4.992,50

10.6265.08

8000,00

10.000,00

18.000,00

20.7135.01

5.000,00

2.000,00

7.000,00

30.6453.02

0,00

500,00

500,00

30.7132.01

93.880,00

-1.004,00

92.876,00

30.7134.01

0,00

2.000,00

2.000,00

30.7321.05

0,00

70.060,00

70.060,00

Κωδικός εξόδου
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Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις
σχολικές μονάδες του Δήμου Ηράκλειας
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού
για την Υπηρεσία Πρασίνου
Τακτικές αποδοχές με Σύμβαση
Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
HEALTHNET
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού-HEALTHNET
Υπηρεσία επαλήθευσης εξόδων 1.3.3RiverPLUS STRYMONAS COOPERATION
CORRIDOR RiverPLUS
Διαχείρηση έργου και ποιότητας 1.3.2RiverPLUS STRYMONAS COOPERATION
CORRIDOR RiverPLUS
Λοιπά έξοδα του έργου 1.3.2-RiverPLUS
STRYMONAS COOPERATION CORRIDOR
RiverPLUS
Σεμινάριο για την βιώσημη
εκμετάλλευση των πολιτισμικών και
φυσικών πόρων 3.3.1-RiverPLUS
STRYMONAS COOPERATION CORRIDOR
RiverPLUS
Εκπόνηση έκθεσης καλών κοινών
πρακτικών στη θεματική περιοχή του
έργου 4.3.1-RiverPLUS STRYMONAS
COOPERATION CORRIDOR RiverPLUS
Διοργάνωση 6 κοινών τουριστικών
επιχειρηματικών αποστολών 4.3.2RiverPLUS STRYMONAS COOPERATION
CORRIDOR RiverPLUS
Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων
επαγγελματιών-HEALTHNET
Οργάνωση χώρου δασικής αναψυχής
στο λόφο πεύκων -συμπλήρωσηαντικατάσταση-συντήρηση έργων
δασικής αναψυχής-ΔΡΑΣΗ RIVER-PLUS
STRYMONAS COOPERATION CORRIDOR
RiverPLUS
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

30.7411.05

0,00

136.081,44

136.081,44

35.7131.01

0,00

7.000,00

7.000,00

64.6041.02

57.000,00

-12.000,00

45.000,00

64.6054.02

13.800,00

-3.000,00

10.800,00

64.6117.02

0,00

5.000,00

5.000,00

64.6117.03

0,00

10.000,00

10.000,00

64.6117.04

0,00

2.400,00

2.400,00

64.6117.05

0,00

24.000,00

24.000,00

64.6117.06

0,00

8.500,00

8.500,00

64.6117.07

0,00

3.600,00

3.600,00

64.6117.08

0,00

15.000,00

15.000,00

64.7322.02

0,00

165.000,00

165.000,00

415.589,79
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•

•

Γ. Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το ύψος του αποθεματικού πριν την
συγκεκριμένη αναμόρφωση ανερχόταν στο ύψος των 19.670,39€ και μετά την
αναμόρφωση διαμορφώνεται στο ύψος των 97.781,22€. Επίσης το σύνολο του
αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών προϋπολογισθέντων εσόδων του
Δήμου έτους 2020».
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 62/2020.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

Υπογραφή 1

Υπογραφές 6

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 17-06-2020
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

