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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

∆ΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της αριθµ. 43ης  23/12/2020  έκτακτης συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Η.Π. Νάουσας 

 

Αριθµός  Απόφασης 399/2020 

ΘΕΜΑ: 13η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2020 (Ο.Υ.) – 

εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

 
Στη Νάουσα  και στο δηµοτικό κατάστηµα σήµερα στις 23  του µήνα ∆εκεµβρίου   του έτους 2020  ηµέρα της 

εβδοµάδας  Τετάρτη  και ώρα 13:00 µ.µ. έως 14:00 µ.µ.  συνήλθε σε έκτακτη  (δια περιφοράς – µέσω 

τηλεφώνου) συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ.21054/ 23-12-2020 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύµβουλο σύµφωνα µε το µε το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 10   της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 

55/Α/11-3-2020 –  «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήµων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της 

λήψης µέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και τις µε αριθµό 163/29-05-2020, 426/13-11-

2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 75 του Ν.3852/10), δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα 

(9)  µελών ήταν παρόντα (δια περιφοράς) τα  εφτά  (7)  µέλη:    

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Καραγιαννίδης Αντώνιος (Πρόεδρος)                                1)  Βαλσαµίδης Σταύρος 

2)  Αδαµίδης Παύλος                                                               2) ∆ολδούρης Θεόδωρος 

3) Λακηνάνος Αγγελάκης 

4) Τσέλιος Σταύρος   

5) Τζουβάρας Βασίλειος   

6) Θανασούλης ∆ηµήτριος 

7) Τασιώνας Γεώργιος  

                             

                                                                                   οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

                                                         νόµιµα προσκλήθηκαν 
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Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Ανθοπούλου Μυρούλα, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των   
πρακτικών.       
 Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν για το κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω του ότι πρέπει έγκαιρα να  εισπραχθούν οι 
επιχορηγήσεις του Υπ. Εσωτερικών και να εκδοθούν εντάλµατα µισθοδοσίας & κρατήσεων . Η Οικονοµική 
Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε να συζητηθεί  µε τη µορφή του κατεπείγοντος  το 1ο   θέµα της   ηµερήσιας 
διάταξης για   την  «13η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2020 
(Ο.Υ.)-εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» και ανέφερε την από 23-12-2020 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου η οποία  έχει ως  εξής: 
 

Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εσωτερικών η αναµόρφωση του προϋπολογισµού αποτελεί κατ' ουσία τροποποίηση 

της απόφασης µε την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισµού απόφασης, 

απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). 

Σύµφωνα πάντα µε το ίδιο έγγραφο, µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νοµοθέτης θέλει να 

ρυθµίσει ένα επιµέρους ζήτηµα µε τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα και δη την προθεσµία εντός της οποίας η 

εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νοµιµότητας της απόφασης αναµόρφωσης. 

Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώµη 

τους µόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωµοδότηση τους για όποιες 

αναµορφώσεις του ακολουθήσουν, (παρ 4 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυµίζεται 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 της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το 

προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στην οικονοµική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν, (παρ 5 

άρθρο 77 Ν. 4172/2013). 

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 ∆ιοίκησης 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 ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως εισηγείται το σχέδιο του Προϋπολογισµού.H Οικονοµική Υπηρεσία 

εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού έτους 2020 µε ποσά που µεταφέρονται 

από το αποθεµατικό αναλυτικά ως εξής: 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α        

  ΚΑΕ Περιγραφή Αιτιολογία ΠΟΣΟ  

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΤΟΥ 
ΑΠΟΘΕΜΑ
ΤΙΚΟΥ 

ΑΥΞΗΣΗ  
ΚΩ∆ΙΚΟΥ 
ΕΣΟ∆ΟΥ 

06.00.0611 

ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών 
αναγκών (άρθρο 25 Ν 
1828/89) 
 

Αύξηση του  κωδικού εσόδου 
σύµφωνα µε  την απόφαση της 
επιχορήγησης του Υπ. Εσωτε-
ρικών- Αρ.πρωτ.89952/21-12-
2020 - Α∆Α : 614Π46ΜΤΛ6-Λ9Ξ  

271.760,53 
ΣΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ  
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ΝΕΟΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΣΟ∆ΟΥ 

06.00.0715 

Τέλος διαφήµισης της 
κατηγορίας ∆' του άρθρου 15 
του Β∆ 24/9-20/10/1958 
(άρθρο 9 Ν 2880/2001) 

Νέος  κωδικός  εσόδου σύµφωνα 
µε  την απόφαση της επιχορή-
γησης του Υπ. Εσωτερικών- Αρ. 
πρωτ.89678/18-12-2020 - Α∆Α : 
614Π46ΜΤΛ6-Λ9Ξ  

    70.790,00 
ΣΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ  

ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΩ∆ΙΚΟΥ 
ΕΣΟ∆ΟΥ 

06.00.1214.016 

Επιχορήγηση προς κάλυψη 
έκτακτων και επιτακτικών 
αναγκών που προκλήθηκαν 
από την εµφάνιση του 
Κορωονιού COVID -19 

Αύξηση κωδικού σύµφωνα  µε την 
απόφαση της επιχορήγησης του 
Υπ. Εσωτερικών- Αρ.πρωτ. 
79903/20-11-2020 - Α∆Α : 
9ΨΣ346ΜΤΛ6-5ΟΘ 

    159.859,13 
 

ΣΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ 

ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΩ∆ΙΚΟΥ 
ΕΣΟ∆ΟΥ 

06.00.1321.021 

Επιχορήγηση για Κέντρο 
Κοινότητας ∆ήµου 
Η.Π.Νάουσας 
Ιεπιχειρ.Πρόγραµµα Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020) 

Αύξηση του ποσού σύµφωνα µε το 
αρ.πρωτ.19741/27.11.20 έγγραφο 
του Αυτοτελές τµήµατος Κοινωνι-
κής Προστασίας ,Παιδείας και 
Πολιτισµού .Αντιστ. αύξηση ΚΑΕ 
Εξόδου:02.60.7134.001  

    1.720,22 
ΣΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ 

ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΩ∆ΙΚΟΥ 
ΕΣΟ∆ΟΥ 

06.00.4319.001 

Επιχορήγηση ΟΑΕ∆ για 
ασφαλιστικές εισφορές 
ωφελουµένων Προγράµµατος 
Κοινωφελούς Χαρακτήρα 

Αύξηση κωδικού λόγω της 
επιχορήγησης του ΟΑΕ∆ για 
ασφαλιστικές εισφορές 
ωφελουµένων Προγράµµατος 
Κοινωφελούς Χαρακτήρα Αντι-
στ.κωδ.εξόδου:02.00.6718.001 

  15.000,00 
 

ΣΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ 

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΩ∆ΙΚΟΥ 
ΕΣΟ∆ΟΥ 

06.00.0117 

Μισθώµατα δασών και 
δασικών εκτάσεων (άρθρο 
197 ∆ΚΚ, άρθρο 39 Ν 
998/79) 

Ισόποση µείωση  ποσού µε την 
αύξηση του κωδ.06.00.0715 για να 
µην µεταβληθεί το ανώτερο ποσό 
της Οµάδας Ι. Οι υπόλοιποι κωδι-
κοί  06.,12., & 43. δεν επηρεάζουν 
την Οµάδα Ι- ∆ιαµορφ.  Προυπολ. 
2020: 271.000,00  Εισπραχθεντα 
έως  22/12/20: 178.323,73  

   70.790,00 
ΑΠΟ ΤΟ 
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 2020:4.665.139,00   ( παράγρα-
φος Β.1 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. 55905/29-7-19)  

 ΟΙ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΩ∆ΙΚΟΙ  ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 ( +271.760,53+70.790,00+159.859,13+1.720,22+15.000,00-70.790,00=446.619,66)   : 

     
+448.339,88 
 

 

 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α   

  ΚΑΕ Περιγραφή Αιτιολογία ΠΟΣΟ  

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΤΟΥ 
ΑΠΟΘΕΜΑ
ΤΙΚΟΥ 

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΩ∆ΙΚΟΥ 
ΕΞΟ∆ΟΥ 

02.00.6433 

Τιµητικές διακρίσεις, 
αναµνηστικά δώρα και έξοδα 
φιλοξενίας φυσικών 
προσώπων και 
αντιπροσωπειών 

Μείωση του κωδικού σύµφωνα µε 
το υπ.αριθµ. πρωτ.20199/04.12.20 
έγγραφο του αυτοτελές τµήµατος 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 
και Πολιτισµού. Το ποσό µετα-
φέρεται για την δηµιουργία του 
παρακάτω νέου κωδικού 02.15... 

    6.300,00 
ΣΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ 

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΩ∆ΙΚΟΥ 
ΕΞΟ∆ΟΥ 

02.00.6736 
Επιχορηγήσεις σε 
πολιτιστικούς συλλόγους και 
σωµατεία 

Μείωση του κωδικού σύµφωνα µε 
το υπ.αριθµ. πρωτ.20199/04.12.20 
έγγραφο του αυτοτελές τµήµατος 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 
και Πολιτισµού. Το ποσό µετα-
φέρεται για την δηµιουργία του 
παρακάτω νέου κωδικού 02.15... 

    6.700,00 
ΣΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ 

ΑΥΞΗΣΗ  
ΚΩ∆ΙΚΟΥ 
ΕΞΟ∆ΟΥ 

02.00.6056 

Ετησια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ 
(άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 
2262/52 100νδ 4260/61 και 
νδ5441/66) 

Αύξηση κωδικού για να εκδοθεί 
ένταλµα για την κράτηση από την 
τακτική επιχορήγηση  µηνός 
∆εκεµβρίου . ∆ιαµορφ. Προυπολ. 
έως 21.12. 2020: 74.000,00 –
Ενταλθέντα-πληρωθέντα: 
73.000,00 

6.200,00 
ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ 

ΑΥΞΗΣΗ  
ΚΩ∆ΙΚΟΥ 
ΕΞΟ∆ΟΥ 

02.00.6718.001 
Ασφαλιστικές εισφορές 
ωφελουµένων Προγράµµατος 
Κοινωφελούς Χαρακτήρα 

Αύξηση κωδικού για να καλυφθούν 
οι ασφαλιστικές εισφορές των  
ωφελουµένων Προγράµµατος 
Κοινωφελούς Χαρακτήρα Αντι-
στ.κωδ.εξόδου: 06.00.4319.001 

15.000,00 
ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ 
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ΑΥΞΗΣΗ  
ΚΩ∆ΙΚΟΥ 
ΕΞΟ∆ΟΥ 

02.00.6718.002 

Απόδοση στο Τ.Π. & ∆ανείων 
της προκαταβολής επι της 
Τακτικής Επιχορηγησης ΚΑΠ 
σύµφωνα µε την Αποφ. Α∆Α 
Ψ80Ι465ΧΟ7-ΑΚ8 

Αύξηση κωδικού για να κοπεί η 
κράτηση από την τακτική 
επιχορήγηση  µηνός ∆εκεµβρίου 
∆ιαµορφ. Προυπολ. έως 21.12. 
2020: 36.600,00 –Ενταλθέντα-
πληρωθέντα: 18.500,00 

400,00 
ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ 

ΑΥΞΗΣΗ  
ΚΩ∆ΙΚΟΥ 
ΕΞΟ∆ΟΥ 

02.10.6021 

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

Αύξηση κωδικού για να γίνει η 
µισθοδοσία ∆εκεµβρίου 2020- 
∆ιαµορφ. Προυπολ. έως 21.12. 
2020:203.000,00 –Ενταλθέντα-
πληρωθέντα: 193.004,68 

2.500,00 
ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ 

ΝΕΟΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΞΟ∆ΟΥ 

02.15…….. ∆ράσεις Χριστουγέννων και 
Πρωτοχρονιάς 2020 

Νέος κωδικός  σύµφωνα µε το 
υπ.αριθµ. πρωτ.20199/04.12.20 
έγγραφο του αυτοτελές τµήµατος 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 
και Πολιτισµού. Το ποσό µετα-
φέρεται από τις µειώσεις των πα-
ραπάνω δύο κωδικών: 02.00.6736 
& 02.00.6433 

   13.000,00 
ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ 

ΑΥΞΗΣΗ  
ΚΩ∆ΙΚΟΥ 
ΕΞΟ∆ΟΥ 

02.30.6041 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων (επί συµβάση , 
ηµεροµησθίων ωροµισθίων 
κλπ) (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα 
εορτών γενικά και ειδικά 
επιδόµατα ). 

Αύξηση κωδικού για να εκδοθεί 
ένταλµα µισθοδοσίας  µηνός 
∆εκεµβρίου . ∆ιαµορφ. Προυπολ. 
έως 21.12. 2020: 73.000,00 –
Ενταλθέντα-πληρωθέντα: 
56.2670,00 

32.000,00 
ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ 

ΑΥΞΗΣΗ  
ΚΩ∆ΙΚΟΥ 
ΕΞΟ∆ΟΥ 

02.30.6054 Εργοδοτικές εισφορές 
εκτάκτου προσωπικού. 

Αύξηση κωδικού για να εκδοθεί 
ένταλµα µισθοδοσίας  µηνός 
∆εκεµβρίου . ∆ιαµορφ. Προυπολ. 
έως 21.12. 2020: 24.600,00 –
Ενταλθέντα-πληρωθέντα: 
14.845,17 

8.000,00 
ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ 

ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΩ∆ΙΚΟΥ 
ΕΞΟ∆ΟΥ 

02.60. 7133.001 

Προµήθεια Επίπλων για το 
Κέντρο Κοινότητας ∆ΗΠ 
Νάουσας (Επιχ.πρόγραµµα 
Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020) 

Αύξηση του ποσού σύµφωνα µε το 
αρ.πρωτ.19741/27.11.20 έγγραφο 
του Αυτοτελές τµήµατος Κοινωνι-
κής Προστασίας ,Παιδείας και 
Πολιτισµού .Αντιστ. αύξηση ΚΑΕ 
Εσόδων:06.00.1321.021 

1.720,22 
ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΙΚΟ  

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΩ∆ΙΚΟΙ  ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  
(-78.820,22 + 13.000,00= -65.820,22): -65.820,22  

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : (+448.339,88- 65.820,22= 382.519,66):  +382.519,66   
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ  ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 

 (12η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού 2020 -Ο.Υ.) : 286.532,85  
ΝΕΟ  ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (286.332,85+382.519,66= 669.052,51 ) To ανώτατο ποσό που µπορεί να 
είναι το αποθεµατικό καθορίζεται στο 5% επί των προϋπολογισθέντων τακτικών εσόδων του 
2020 ( σύνολα ΚΑ Ο : 8.374.650,00 +  ΚΑ 21: 396.000,00 + ΚΑ 321: 3.540.000,00 + ΚΑ 511: 
1.090.000,00= 13.400.650,00 Χ 5%= 670.032,50 ) 

 669.052,51 

 
 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη 
Α.  Την εισήγηση του Προέδρου  
Β.Την από 23-12-2020 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Γ.  Την παραγρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87 Α’) όπως ισχύει σήµερα. 
∆.  Τα οριζόµενα στο άρθρο 77 του Ν 4172/2013 και τα άρθρα 155-162 του Ν.3463/06 (Κώδικας ∆ήµων & 
Κοινοτήτων),που αφορούν την κατάρτιση  προϋπολογισµού των ∆ήµων και κοινοτήτων, όπως πλέον ισχύουν. 
Ε.   Τα οριζόµενα στις εγκυκλίους ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 και 108/72349/16.10.2019 
ΣΤ.  Την απόφαση 2224/14-4-2020  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης όπου εγκρίθηκε η 
υπ.αριθµ. 51/2020 αποφ. ∆.Σ. «Έγκριση ή µη Προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης 
(Ο.Π.∆.) έτους 2020». 
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Ο κ. Λακηνάνος  ψήφισε ΛΕΥΚΟ  και τοποθετήθηκε ως εξής: συµφωνούµε µε όλους τους Κωδικούς πλην του 
κωδικού εξόδων 6736 που έχει µείωση στις επιχορηγήσεις πολιτιστικών συλλόγων  προκειµένου να αυξηθεί ο 
κωδικός  02.15….. που αφορά σε δράσεις Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2020 και για το λόγο αυτό 
επιθυµούµε να ψηφίζουµε ανά κωδικό, διότι έτσι αναγκαζόµαστε να ψηφίσουµε ΛΕΥΚΟ. Επιφυλασσόµαστε 
για την τελική µας ψήφο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
 
                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                      (στις καταµετρηθείσες ψήφους) 
                                                               

Συντάσσει την 13η Αναµόρφωση του  Προϋπολογισµού έτους 2020 (Ο.Υ.)  του ∆ήµου Ηρωικής Πόλεως 
Νάουσας όπως εµφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα, σύµφωνα µε την   εισήγηση της Υπηρεσίας και 
εισηγείται την απόφαση αυτή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη 
σχετικής απόφασης. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 399 /2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Υπογραφή όπως στην αρχή 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

Υπογραφή όπως στην αρχή 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                                            ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
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