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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
                      Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αριθμ. 35ης - 02/09/2022    Δημόσιας Τακτικής
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Π. Νάουσας

Αριθμός  Απόφασης 384/2022
ΘΕΜΑ: Έγκριση της 12ης Αναμόρφωσης    Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2022 
(Ο.Υ.) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη Νάουσα  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις  2 Σεπτεμβρίου   του έτους 2022,  ημέρα της 
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00  συνήλθε σε   Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, 
ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 12103/29-08-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε 
σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα και της υπ’ αριθ. 374 αρ. πρωτ. 39456/15-06-2022 
εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών και την  KYA Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44590/29.07.2022 (ΦΕΚ 
4088/30.07.2022 Β’)

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν.3852/10), δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα 
(9) μελών ήταν παρόντα (δια ζώσης) τα επτά   (7)  μέλη:

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                      ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Πρόεδρος)                1) Βαλσαμίδης Σταύρος

2) Λακηνάνος Αγγελάκης                                       2) Τασιώνας Γεώργιος                                                    

3) Τσέλιος Σταύρος                                                

4) Θανασούλης Δημήτριος                                    

5) Δολδούρης Θεόδωρος

6) Βασιλειάδης Χρήστος

7) Αδαμίδης Παύλος                                                                                              
                                                                                            Οι οποίοι δεν προσήλθαν 

αν και νόμιμα προσκλήθηκαν
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Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Ανθοπούλου Μυρούλα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των 
πρακτικών. 
            Η Πρόεδρος  εισηγούμενη το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για την: «Έγκριση της 12ης 
Αναμόρφωσης    Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2022 (Ο.Υ.) και εισήγηση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο» ανέφερε την από 26-8-2022 εισήγηση του προϊσταμένου του Οικονομικού Τμήματος 
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την παραγρ.1 & 2 του άρθρου 77 Ν. 4172/2013 όπως αντικατ/κε με το άρθρο 189 του Ν. 

4555/18, ΦΕΚ-133 Α/19-7-18 όπου ορίζονται τα εξής: «1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών 

που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), παρέχονται 

οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο 

σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση, μπορεί επίσης να καθορίζονται 

ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επιμέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό 

και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών. 2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται 

ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της παραγράφου 1 και ύστερα από 

αιτιολογημένη εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων 

εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.» εκδόθηκε η Κ.Υ.Α.55040/26-07-21 (ΦΕΚ/3291 Β): «Παροχή οδηγιών για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 

(Β΄ 253) απόφασης».

Στην παραγρ 5 του άρθρου 77 Ν. 4172/2013 όπως αντικατ/κε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18, ΦΕΚ-133 Α/19-7-

18  ορίζεται ότι 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 τη γνώμη της επιτροπής διαβούλευσης του άρθρου 76 του ν. 3852/2010. Η μη διατύπωση γνώμης επί του 

προϋπολογισμού από την επιτροπή διαβούλευσης, δεν κωλύει τη σύνταξη του προσχεδίου αυτού από την εκτελεστική 

επιτροπή. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε 

καταρτίζεται από αυτήν. 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.

Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί ουσιαστικά τροποποίηση της απόφασης με την οποία 

ψηφίζεται αυτός. Ως εκ τούτου, για τις αναμορφώσεις ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ψήφιση 

του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των παρ. 8 & 9 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013, όπως 

πλέον ισχύουν. Συνεπώς, κατατίθενται προς ψήφιση και εναλλακτικές προτάσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιες. Τα 

ανωτέρω ισχύουν υπό την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 5 του ίδιου άρθρου «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». (ΥΠ.ΕΣ. 

εγκ.108/72349/16.10.2019)

          Σύμφωνα με το αρ.πρωτ.1298/12-2-15 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και τις 

διατάξεις του άρθρου 77 παρ.4 του Ν.4172/2013 η οικονομική επιτροπή πρέπει να εισηγείται τις αναμορφώσεις του 

Προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εισηγείται το σχέδιο του Προϋπολογισμού.

      Λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 9266/12-1-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 

Θράκης με το οποίο εγκρίθηκε η υπ.αριθμ. 190/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση ή μη 

Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2022» η Οικονομική Υπηρεσία εισηγείται 

https://dimosnet.gr/blog/laws/297257/
https://dimosnet.gr/blog/laws/297257/
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προς το Δ.Σ. την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2022 με ποσά που μεταφέρονται από το αποθεματικό 

αναλυτικά ως εξής:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΣΘΗ
ΚΗ ΣΤΟΝ 
ΤΙΤΛΟ 
ΚΩΔΚΟΥ 
ΕΣΟΔΟΥ

06.00.1315.004

Eπιχορήγηση  από το 
Υπ.Εσ.προγρ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  
223.000 ευρώ  για προμήθεια 
απαορριμμα-τοφόρων  και 
λοιπών οχημάτων 
αποκομιδής και μεταφοράς 
απορρριμματων και 
ανακυκλώσιμων υλικών -
αποφ. ένταξης με αρ.πρωτ. 
Υπ. Εσωτ. 64403 ΑΔΑ: 
ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78 & 64484 
ΑΔΑ: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ

Προσθήκη στον τίτλο των αποφ. 
ένταξης με αρ.πρωτ.Υπ. Εσωτ. 
64403 ΑΔΑ: ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78 & 
64484 ΑΔΑ: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ 
Σχετ. το από 26.8.22 έγγραφο της 
Γεν.Γραμματέας.Αντίστοιχος κωδ. 
εξόδου: 02.62.7132.001

        0,00

ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΤΟΥ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟΥ

ΝΕΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΣΟΔΟΥ

06.00.1315.009

Eπιχορήγηση  από το 
Υπ.Εσ.προγρ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  
150.000 ευρώ  για προμήθεια 
απορριμμα τοφόρου στο 
Δήμο Νάουσας -αποφ. 
ένταξης με αρ.πρωτ. Υπ. 
Εσωτ. 50300/28.7.22 ΑΔΑ: 
6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ

Νέος κωδικός σύμφωνα με την 
αποφ. ένταξης με αρ.πρωτ. Υπ. 
Εσωτ. 50300/28.7.22 ΑΔΑ: 
6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ Σχετ. το από 
26.8.22 έγγραφο της Γεν. 
Γραμματέας. Αντίστοιχος κωδ. 
εξόδου: 02.62.7132.002

150.000,00
ΣΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ

ΝΕΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΣΟΔΟΥ

06.00.1323.014

Επιχορήγηση από Πράσινο 
Ταμείο για την υλοποίηση της 
πράξης με τίτλο «Σχέδιο 
Αστικής Προσβασιμότητας 
Σ.Α.Π. του Δήμου Νάουσας» 
στον άξονα προτεραιότητα 2 
«Αστική Αναζωογόνηση και 
λοιπές δράσεις περιβαλλοντι-
κού ισοζυγίου 2022 (ΑΔΑ: 
9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ)

Νέος κωδικος σύμφωνα με την υπ’ 
αρ. 240.3.1/2022 αποφ. ένταξης  
του Πράσινου Ταμείου για την 
υλοποίηση της πράξης με τίτλο 
«Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας 
Σ.Α.Π. του Δήμου Νάουσας» στον 
άξονα προτεραιότητα 2 «Αστική 
Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022 
(ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ) Σχετ. 
το από 26.8.22 έγγραφο της 
Γεν.Γραμματέας .Αντίστοιχος κωδ. 
εξόδου: 02.30.6117.038

  49.600,00
ΣΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ

ΝΕΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΣΟΔΟΥ

06.00.1328.008

Επιχορήγηση  από το Υπ. 
Ανάπτυξης και  Υποδομών- 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020» για 
«Βιώσιμη μικροκινητικότητα 
μέσω συστήματος 
κοινόχρηστων ποδηλάτων σε 
Δήμους της Χώρας (εκτός 
Δήμων Μητροπολιτικών 
Κέντρων)» - ΟΠΣ 5163963 
(Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ)

Νέος κωδικός σύμφωνα με την 
αποφ. ένταξης με αρ.πρωτ. Υπ. 
Ανάπτυξης και  Υποδομών 
5074/16.5.22 ΑΔΑ: Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ 
-ΤΛΛ  Σχετ. το από 26.8.22 
έγγραφο της Γεν.Γραμματέας. 
Αντίστοιχος κωδ. εξόδου: 
02.60.7132.001

   256.000,00
ΣΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι με τις παραπάνω μεταβολές που γίνονται στους κωδικούς εσόδων δεν αυξάνεται  
το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του συνολικού αθροίσματος της Ομάδας Ι .  Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2022: 
4.277.031,58€ ( παράγραφος Β.1 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α 55040/26-07-21 (ΦΕΚ/3291 Β)
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 Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΩΔΙΚΟΣ  ΑΥΞΑΝΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑ 
455.600,00 455.600,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΩΔΙΚΟΥ 
ΕΞΟΔΟΥ

02.00.6117.009

Παροχή υπηρεσίας για την 
έκδοση πιστοποιητικών 
ενεργεακής αναβάθμισης 
Δημοτικών κτιρίων - ιδια 
έσοδα

Αύξηση του κωδικού για τη 
βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων 
αρμοδιότητας του Δήμου Νάουσας 
σύμφωνα το από 26.8.22 έγγραφο 
της Γεν. Γραμματέας 

  11.000,00
ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ

ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΩΔΙΚΟΥ 
ΕΞΟΔΟΥ

     02.00.6431
Έξοδα ενημέρωσης και 
προβολής δραστηριοτήτων 
του Δήμου

Αύξηση του κωδικού. Διαμορφω-
μένος Προυπολ.2022 : 11.000,00  
Δεσμευθέντα: 5.000,00

    8.500,00
ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΩΔΙΚΟΥ 
ΕΞΟΔΟΥ

02.00.6516 Χρεολύσια δανείων 
εσωτερικού

Μείωση του κωδικού  
Διαμορφωμένος Προυπολ.2022 : 
50.000,00  Τιμολογ. Ενταλθέντα: 
0,00

10.000,00
ΣΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ

ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΩΔΙΚΟΥ 
ΕΞΟΔΟΥ

02.00.6736
Επιχορηγήσεις σε 
πολιτιστικούς συλλόγους και 
σωματεία

Αύξηση του κωδικού σύμφωνα με 
το από 11.08.2022 έγγραφο του 
Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού. Διαμορφωμένος 
Προυπολ.2022 : 60.000,00  
Δεσμευθέντα:60.000,00

    1.000,00
ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΩΔΙΚΟΥ 
ΕΞΟΔΟΥ

02.10.6011

Τακτικές αποδοχές τακτικών 
υπαλλήλων (περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα 
εορτών γενικά και ειδικά 
επιδόματα ).

Μείωση του κωδικού 
Διαμορφωμένος Προυπολ.2022 : 
660.000,00  Τιμολογ. Ενταλθέντα: 
434.083,11

45.000,00
ΣΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ

ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΩΔΙΚΟΥ 
ΕΞΟΔΟΥ

    02.15.6265

Συντήρηση και επισκευή 
επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού σκευών και 
λοιπού εξοπλισμού

Αύξηση του κωδικού για δαπάνη 
του Δημοτικού Κολυμβητηρίου 
(ανταλλ.σκούπας) Διαμορφω-
μένος Προυπολ.2022 : 2.000,00  
Τιμολογ. Ενταλθέντα: 1.931,90

     600,00
ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ

ΝΕΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ

02.15.6471.019 Φεστιβάλ Τρύγου

Νέος  κωδικός σύμφωνα με το 
από 11.08.2022 έγγραφο του 
Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού. 

   6.000,00
ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΩΔΙΚΟΥ 
ΕΞΟΔΟΥ

02.15.6662
Υλικά συντήρησης και 
επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων

Μείωση του κωδικού  
Διαμορφωμένος Προυπολ.2022 : 
3.000,00  Τιμολογ. Ενταλθέντα: 
364,56

2.000,00
ΣΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ

ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΩΔΙΚΟΥ 
ΕΞΟΔΟΥ

02.15.7135.001 Λοιπός εξοπλισμός - Δ. 
Νάουσας

Αύξηση του κωδικού σύμφωνα με 
το από 11.08.2022 έγγραφο του 
Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού. Διαμορφωμένος 
Προυπολ.2022 : 6.000,00  
Τιμολογ. Ενταλθέντα: 2.147,69

    3.000,00
ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ

ΝΕΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ

02.20.6234.001 Μίσθωση οχήματος  hook lift 
με τον χειριστή του

Νέος κωδικός σύμφωνα  με το 
από 26.8.22 έγγραφο του 
τμήματος καθαριότητας της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος

    4.480,00
ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ
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ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΩΔΙΚΟΥ 
ΕΞΟΔΟΥ

02.30.6117.037

Υπηρεσία προετοιμασίας 
φακέλλου για υποβολή στην 
πρόσκληση  δράσεις  
βελτίωσης οδικής ασφάλειας 
Δήμου Νάουσας

Μείωση του κωδικού γιατι δεν θα 
πραγματοποιηθεί η δαπάνη. 
Διαμορφωμένος Προυπολ.2022 : 
10.000,00  Τιμολογ. Ενταλθέντα: 
0,00

10.000,00
ΣΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ

ΝΕΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ

02.30.6117.038

Υπηρεσία για την υλοποίηση 
της πράξης με τίτλο «Σχέδιο 
Αστικής Προσβασιμότητας 
Σ.Α.Π. του Δήμου Νάουσας» 
στον άξονα προτεραιότητα 2 
«Αστική Αναζωογόνηση και 
λοιπές δράσεις περιβαλλοντι-
κού ισοζυγίου 2022 (ΑΔΑ: 
9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ)

Νέος κωδικός με την υπ’ αρ. 
240.3.1/2022 αποφ. ένταξης  του 
Πράσινου Ταμείου για την 
υλοποίηση της πράξης με τίτλο 
«Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας 
Σ.Α.Π. του Δήμου Νάουσας» στον 
άξονα προτεραιότητα 2 «Αστική 
Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022 
(ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ)  Σχετ. 
το από 26.8.22 έγγραφο της 
Γεν.Γραμματέας .Αντίστοιχος κωδ. 
εσόδου: 06.00.1323.014

  49.600,00
ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ

ΝΕΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ

02.30.6117.039

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού 
συμβούλου για την εκπόνηση 
του σχεδίου ενεργειακής 
απόδοσης κτιρίων (Σ.Ε.Α.Κ.) 
για τη βελτίωση της ενεργεια-
κής απόδοσης των κτιρίων 
αρμοδιότητας του Δήμου 
Νάουσας

Νέος κωδικός σύμφωνα με το από 
26.8.22 έγγραφο της Γεν. Γραμμα-
τέας και την αποφ. Οικον. 
Επιτροπής 31/2022  (ΑΔΑ: 
6ΘΧΨΩΚ0-ΒΞΠ)

  36.952,00
ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ

ΝΕΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ

02.30.6117.040

Παροχή υπηρεσίας 
συντήρησης και διακρίβωσης 
1) γεωδαιτικών δεκτών (GPS) 
και 2) γεωδαιτικών σταθμών

Νέος κωδικός σύμφωνα με το από 
26.7.22 (πρωτ.10483) έγγραφο 
του τμήματος μελετών και 
διενέργειας διαγωνισμών της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  2.480,00
ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ

ΝΕΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ

02.30.7134.009

Προμήθεια πακέτο 
αναβάθμισης λογισμικού για 
την διαγνωστική μονάδα 
οχημάτων από το συνεργείο 
οχημάτων Δ.Η.Π.Νάουσας

Νέος κωδικός σύμφωνα με το από 
26.8.22 έγγραφο του τμήματος 
Η/Μ –Συνεργείο Οχημάτων της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

     2.700,00
ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ

ΝΕΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ

02.60.7132.001

«Βιώσιμη μικροκινητικότητα 
μέσω συστήματος 
κοινόχρηστων ποδηλάτων σε 
Δήμους της Χώρας (εκτός 
Δήμων Μητροπολιτικών 
Κέντρων)» - ΟΠΣ 5163963 
(Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ)- Υπ. 
Ανάπτυξης και  Υποδομών- 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020»

Νέος κωδικός σύμφωνα με την 
αποφ. ένταξης με αρ.πρωτ. Υπ. 
Ανάπτυξης και  Υποδομών 
5074/16.5.22 ΑΔΑ: Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ 
-ΤΛΛ  Σχετ. το από 26.8.22 
έγγραφο της Γεν.Γραμματέα.ς 
Αντίστοιχος κωδ. εξόδου: 
06.00.1328.008

256.000,00
ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ

ΠΡΟΣΘΗ
ΚΗ ΣΤΟΝ 
ΤΙΤΛΟ 
ΚΩΔΚΟΥ 
ΕΞΟΔΟΥ

02.62.7132.001

Προμήθεια 
απορριμματοφόρων  και 
λοιπών οχημάτων 
αποκομιδής και μεταφοράς  
απορρριμμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ  223.000 - 
αποφ. ένταξης με αρ.πρωτ. 
Υπ. Εσωτ. 64403 ΑΔΑ: 
ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78 & 64484 
ΑΔΑ: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ -

Προσθήκη στον τίτλο των αποφ. 
ένταξης με αρ.πρωτ.Υπ. Εσωτ. 
64403 ΑΔΑ: ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78 & 
64484 ΑΔΑ: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ 
Σχετ. το από 26.8.22 έγγραφο της 
Γεν.Γραμματέας. Αντίστοιχος κωδ. 
εσόδου: 06.00.1315.004

        0,00

ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΤΟΥ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟΥ

ΝΕΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ

02.62.7132.002

Προμήθεια ενός απορριμμα-
τοφόρου στο Δήμο Νάουσας - 
αποφ. ένταξης με αρ.πρωτ. 
Υπ. Εσωτ. 50300/28.7.22 
ΑΔΑ: 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ

Νέος κωδικός σύμφωνα με την 
αποφ. ένταξης με αρ.πρωτ. Υπ. 
Εσωτ. 50300/28.7.22 ΑΔΑ: 
6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ Σχετ. το από 
26.8.22 έγγραφο της Γεν. 
Γραμματέας. Αντίστοιχος κωδ. 
εσόδου: 06.00.1315.009

150.000,00
ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ

ΟΙ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΩΔΙΚΟΙ  MEΙΩΝΟΥΝ  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
 (-532.312,00+67.000,00) : -465.312,00

            -465.312,00
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ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:
(ΕΣΟΔΑ: 455.600,00+ΕΞΟΔΑ: -465.312,00=  -9.712,00)

-9.712,00

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ (11η ΑΝΑΜΟΡΦ.ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ 2022) :
10.019,15

ΝΕΟ  ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (10.019,15 -9.712,00= 307,15 )  To ανώτατο ποσό που μπορεί να είναι το 
αποθεματικό καθορίζεται στο 5% επί των προϋπολογισθέντων τακτικών εσόδων του 2022 : σύνολα ΚΑ 
Ο +  ΚΑ 21 + ΚΑ 321 δηλ. το ανώτερο που μπορεί να υπολογιστεί για το έτος 2022 ισούται με 
646.425,00 €  (12.928.500,00 Χ 5%)

307,15

   

Ακολούθως, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Ο κ. Λακηνάνος τοποθετήθηκε: Συμφωνούμε  με τους κωδικούς των επιχορηγήσεων, παρότι π.χ. για τα 
απορριμματοφόρα είναι αποσπασματικά και χρειάζεται συνολικό πρόγραμμα αλλαγής του απαρχαιωμένου 
και επικίνδυνου στόλου. Διαφωνούμε  με το πρόγραμμα  αγοράς ηλεκτρικών ποδηλάτων. Διότι βάσει της 
προηγούμενης εμπειρίας αναδεικνύεται η παταγώδης αποτυχία του προγράμματος με το υπερβολικό 
κόστος συντήρησης λογισμικού για τον έλεγχό τους, πέρα από το γεγονός ότι ο φυσικός χώρος είναι ο 
κάμπος αντί της πόλης μας. Για αυτό το φωνάζουμε ως Λαϊκή Συσπείρωση. Τα προγράμματα αυτά δίνουν 
είναι σχεδιασμένα για να δώσουν διέξοδο αποκλειστικά  και μόνο στα ξένα επιχειρηματικά συμφέροντα που 
δραστηριοποιούνται στον κάδο και τους εγχώριους προμηθευτές. Τούτο σε συνάρτηση με την 
προωθούμενη λεγόμενη ηλεκτροκίνηση, που τελικά επιφέρει αρνητικό τελικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα , 
με τον τρόπο που εφαρμόζεται (τι γίνεται με τις  παλιές μπαταρίες;).θα το πω και αυτό. Ρωτήστε τους 
δημότες των Λευκαδίων που χαίρονται ι την παιδική χαρά ,έστω και με καθυστέρηση 5 ετών, και δυστυχώς 
είναι μικρή. Τέτοια ωφέλιμα έργα δεν εξυπηρετούν το μεγάλο κεφάλαιο και τα λεφτά μας που εισρέουν στα 
ταμεία της Ε .Ε γίνονται ποδήλατα. Στην συνέχεια στα έξοδα διαφωνούμε με τους κωδικούς αναθέσεων 
μελετών και υπηρεσιών σε ιδιώτες, σαν αποτέλεσμα της οργανωμένης υποστελέχωσης των Δημοτικών 
υπηρεσιών, μάλιστα επιβαρυνόμενες με ΦΠΑ 245 που θα μπορούσε να καλύψουν  μερικά το κόστος 
υπαλλήλων. Θεωρούμε υπερβολικά την συνεχή αύξηση εξόδων ενημέρωσης, όπως και το αποτέλεσμα της 
πολιτικής υποχρηματοδότησης που μας αναγκάζει να πληρώνουμε χρεολύσια δανείων, ή με την μίσθωση 
οχήματος.
Συμφωνούμε με τις συντηρήσεις και τους κωδικούς που συμφωνήσαμε στα έσοδα.
Λευκό με τις υπηρεσίες λογισμικών κ.λ.π.Το κράτος ως νομοθέτης πρέπει δωρεάν να προμηθεύει το 
λογισμικό ελέγχους , ενημερωμένο άμεσα με τις νομοθετικές αλλαγές που το ίδιο επιφέρει.
Εν κατακλείδι , δεν μας δίνεται η δυνατότητα ψήφου ανά κωδικό. Και ψηφίζουμε λευκό.

Τα μέλη ψήφισαν ως εξής: 
ΛΕΚΟ ψήφισε ένα μέλος, ο κ. Λακηνάνος.
ΝΑΙ ψήφισαν έξι (6) μέλη, ως εξής: Μπαλτατζίδου Θ. (πρόεδρος), Τσέλιος Στ., Θανασούλης Δ., Δολδούρης 
Θ., Βασιλειάδης Χρ., Αδαμίδης Π.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη
• Την εισήγηση της προέδρου.
• Το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• Τα άρθρα 155-162 του Ν.3463/06 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων),που αφορούν την κατάρτιση  

προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων, όπως πλέον ισχύουν.
• Τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/18, ΦΕΚ-133 Α/19-7-18και 

ισχύει σήμερα.
• Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ.  Κ.Υ.Α.55040/26-07-21 (ΦΕΚ/3291 Β): «Παροχή οδηγιών για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης».

• Την υπ’ αριθμ. 9266/12-1-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με 
την οποία  εγκρίθηκε η υπ. αριθμ. 190/2021 απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου  «Έγκριση ή μη 
Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2022». 

• To γεγονός ότι δεν κατατέθηκε εναλλακτική πρόταση και συνοδευόμενη από αιτιολογική έκθεση και 
εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας (παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν 4172/2013 όπως ισχύει 
σήμερα)
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• Το αποτέλεσμα της φανερής ψηφοφορίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Συντάσσει την 12η Αναμόρφωση     Προϋπολογισμού έτους  2022 (Ο.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως 
Νάουσας, όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας   και 
εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη 
σχετικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 384/2022
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ   ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ


		2022-09-14T09:20:42+0300




