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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      

ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ      

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθμ. 14ης    -01/04/2021  έκηακηης ζσνεδρίαζης 

ηης Οικονομικής Επιηροπής ηοσ Δήμοσ Η.Π. Νάοσζας 

 

Αριθμός  Απόθαζης    97 /2021 

ΘΔΜΑ: Έγθξηζε  ηεο 4εο  Αλακφξθσζεο Πξνυπνινγηζκνχ Γ. Ηξσηθήο Πφιεσο Νάνπζαο έηνπο  2021 
(Ο.Υ.)- εηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην  

 
Σηε Νάνπζα  θαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ζήκεξα ζηηο 01 ηνπ κήλα Απξηιίνπ   ηνπ έηνπο 2021  εκέξα ηεο 

εβδνκάδαο Πέκπηε  θαη ψξα 10:00 π.κ. έσο 11:00 π.κ.  ζπλήιζε ζε   (δηα πεξηθνξάο – κέζσ ηειεθψλνπ) 

έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, χζηεξα απφ ηε κε αξ. πξση. ……/31-03-2021 έγγξαθε 

πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δφζεθε ζηνλ θάζε ζχκβνπιν ζχκθσλα κε ην κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 

4555/2018 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10   ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/Α/11-3-2020 –  «θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19» θαη ηηο κε αξηζκφ 

163/29-05-2020, 426/13-11-2020 εγθπθιίνπο  ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 9 

κειψλ ήηαλ παξφληα (δηα πεξηθνξάο) ηα εθηά (7)  κέιε:  

  ΠΑΡΟΝΣΔ                          ΑΠΟΝΣΔ 

1) Καξαγηαλλίδεο Αληψληνο (Πξφεδξνο)                1) Γνιδνχξεο Θεφδσξνο        

2) Αδακίδεο Παχινο                                               2) Βαιζακίδεο Σηαχξνο 

3) Λαθελάλνο Αγγειάθεο 

4) Τζέιηνο Σηαχξνο 

5) Τδνπβάξαο Βαζίιεηνο   

6) Θαλαζνχιεο Γεκήηξηνο 

7) Ταζηψλαο Γεψξγηνο 

                                                                                    νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη 

                                                                                    λφκηκα πξνζθιήζεθαλ 
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 Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνχζα θαη ε Αλζνπνχινπ Μπξνχια ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ.  

Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο δηα πεξηθνξάο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη  
εηζεγνχκελνο  ην 1ν  ζέκα  ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν νκφθσλα απνθαζίζηεθε λα ζπδεηεζεί,  γηα ηελ:  
«Έγθξηζε  ηεο 4εο  Αλακφξθσζεο Πξνυπνινγηζκνχ Γ. Ηξσηθήο Πφιεσο Νάνπζαο έηνπο  2021 (Ο.Υ.)- 
εηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην», αλέθεξε ηελ απφ 31-03-2021 εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 
Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ε νπνία  έρεη σο  εμήο: 

 

ΔΚΣΑΚΣΖ ΛΟΓΩ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ & ΠΡΟΘΔΜΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ 

 
ΘΔΜΑ : 4ε Αλακόξθωζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γ. Ζξωηθήο Πόιεωο Νάνπζαο έηνπο  2021 (Ο.Τ.) - 

εηζήγεζε πξνο Γεκνηηθό πκβνύιην 

 

Σχκθσλα κε ηελ παξαγξ.1 & 2 ηνπ άξζξνπ 77 Ν. 4172/2013 φπσο αληηθαη/θε κε ην άξζξν 189 ηνπ Ν. 4555/18, ΦΔΚ-

133 Α/19-7-18 φπνπ νξίδνληαη ηα εμήο: «1. Με θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ πνπ εθδίδεηαη 

ηνλ Ινχιην θάζε έηνπο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο (ΚΔΓΔ), παξέρνληαη νδεγίεο γηα 

ηελ θαηάξηηζε, εθηέιεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ θαη ξπζκίδεηαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ. Με φκνηα απφθαζε, κπνξεί επίζεο λα θαζνξίδνληαη αλψηαηα φξηα γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ ηδίσλ εζφδσλ ή επηκέξνπο νκάδσλ ηνπο πνπ εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη νξίδνληαη ηα ίδηα 

έζνδα ή νκάδεο απηψλ. 2. Ο πξνυπνινγηζκφο θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη εηεζίσο κε ηελ θνηλή 

απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ δήκνπ, γηα ην εθηηκψκελν χςνο εζφδσλ θαη ηδίσο ησλ ηδίσλ εζφδσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο απηέο.» εθδφζεθε ε Κ.Τ.Α.46735/23-07-20 (ΦΔΚ/3170 Β): «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 – ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 7028/2004 (Β΄ 253) απφθαζεο». 

Σηελ παξαγξ 5 ηνπ άξζξνπ 77 Ν. 4172/2013 φπσο αληηθαη/θε κε ην άξζξν 189 ηνπ Ν. 4555/18, ΦΔΚ-133 Α/19-7-18  

νξίδεηαη φηη φηη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνεηνηκαζία θαηάξηηζεο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαηαζέηεη ην πξνζρέδην απηνχ ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή. Γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξνζρεδίνπ, ε 

εθηειεζηηθή επηηξνπή ζπγθεληξψλεη θαη αμηνινγεί ηπρφλ πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ, θαζψο θαη ηε γλψκε 

ηεο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 3852/2010. Η κε δηαηχπσζε γλψκεο επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

απφ ηελ επηηξνπή δηαβνχιεπζεο, δελ θσιχεη ηε ζχληαμε ηνπ πξνζρεδίνπ απηνχ απφ ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή. Δάλ ην 

πξνζρέδην δελ θαηαξηηζηεί ή δελ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, ηφηε θαηαξηίδεηαη απφ απηήλ. Η 

εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ε επηηξνπή δηαβνχιεπζεο δηαηππψλνπλ ηε γλψκε ηνπο, κφλν θαηά ην ζηάδην θαηάξηηζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη δελ απαηηείηαη εθ λένπ γλσκνδφηεζή ηνπο γηα φπνηεο αλακνξθψζεηο ηνπ αθνινπζήζνπλ. 

Η αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απνηειεί νπζηαζηηθά ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία 

ςεθίδεηαη απηφο. Ωο εθ ηνχηνπ, γηα ηηο αλακνξθψζεηο αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ ςήθηζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 8 & 9 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 4172/2013, φπσο 

πιένλ ηζρχνπλ. Σπλεπψο, θαηαηίζεληαη πξνο ψήθηζε θαη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, εθφζνλ ππάξρνπλ ηέηνηεο. Τα 

αλσηέξσ ηζρχνπλ ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ «Η εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ε 

επηηξνπή δηαβνχιεπζεο δηαηππψλνπλ ηε γλψκε ηνπο, κφλν θαηά ην ζηάδην θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη δελ 

απαηηείηαη εθ λένπ γλσκνδφηεζή ηνπο γηα φπνηεο αλακνξθψζεηο ηνπ αθνινπζήζνπλ». (ΥΠ.ΔΣ. 

εγθ.108/72349/16.10.2019) 

          Σχκθσλα κε ην αξ.πξση.1298/12-2-15 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 παξ.4 ηνπ Ν.4172/2013 ε νηθνλνκηθή επηηξνπή πξέπεη λα εηζεγείηαη ηηο αλακνξθψζεηο ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ πξνο ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην φπσο εηζεγείηαη ην ζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/297257/
https://dimosnet.gr/blog/laws/297257/
https://dimosnet.gr/blog/laws/297257/
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       Λακβάλνληαο ππφςε ην κε αξ. πξση.331/20-1-2021 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο – Θξάθεο κε ην νπνίν εγθξίζεθε ε ππ.αξηζκ. 235/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

«Έγθξηζε ή κε Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) έηνπο 2021» ε Οηθνλνκηθή 

Υπεξεζία εηζεγείηαη πξνο ην Γ.Σ. ηελ αλακφξθσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021 κε πνζφ πνπ 

κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ αλαιπηηθά σο εμήο: 

 

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ 

ΝΔΟΣ 
ΚΩΓΙΚΟΣ 
ΔΣΟΓΟΥ 

06.00.1214.017 

Δπηρνξήγεζε πξνο θάιπςε 
έθηαθησλ θαη επηηαθηηθψλ 
αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ 
απφ ηελ εκθάληζε ηνπ 
θνξσλντνχ COVID-19 

Δπηρνξήγεζε πξνο θάιπςε 
έθηαθησλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ 
πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ 
εκθάληζε ηνπ θνξσλντνχ COVID-
19 (ΑΓΑ: Ψ5Ο646ΜΤΛ6-ΔΣΚ) 
.Σχκθσλα κε ην απνθαζηζηηθφ ηεο 
απφθαζεο  ην πνζφ είλαη γηα ηελ 
ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ 
Γήκνπ ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ 
εζφδσλ  ηνπ σο απφξξνηαο ησλ 
κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ COVID-
19.Τν πνζφ πάεη ζην απνζεκαηηθφ  

  240.600,00 
ΣΤΟ 
ΑΠΟΘΔΜΑΤ
ΙΚΟ 

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη κε ηηο παξαπάλω κεηαβνιέο πνπ γίλνληαη ζηνπο θωδηθνύο εζόδωλ δελ απμάλεηαη  
ην αλώηαην επηηξεπόκελν όξην ηνπ ζπλνιηθνύ αζξνίζκαηνο ηεο Οκάδαο Η .  Δγθεθξηκέλνο Πξνϋπνινγηζκόο 
2021:4.139.082,24  ( παξάγξαθνο Β.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Κ.Τ.Α 46735/23-07-20) 

 Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΩΓΗΚΟ  ΑΤΞΑΝΔΗ Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ ΣΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ:  +240.600,00  

 

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΩΓΙΚΟΥ 
ΔΞΟΓΟΥ 

02.00.6117.002 
Δξγαζίεο θαζαξηφηεηαο 
Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 
θηηξίσλ 

Αχμεζε ηνπ θσδηθνχ γηα ηηο 
εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο Γεκνηηθψλ 
θαη Κνηλνηηθψλ θηηξίσλ ζχκθσλα 
κε ην απφ 30/3/2021 έγγξαθν ηνπ 
Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθψλ 
Υπεξεζηψλ  ψζηε λα γίλνπλ νη 
δηαδηθαζίεο γηα  λέν δηαγσληζκφ 
γηαηί ε ηξέρνπζα ζχκβαζε ιήγεη 
30/5/21 Δγθεθξηκ.Πξνππνι .2021: 
50.000,00 

80.000,00 
ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΘΔΜΑΤ
ΙΚΟ 

 ΝΔΟΣ 
ΚΩΓΙΚΟΣ 
ΔΞΟΓΟΥ 

02.00.6117.020 

Υπεξεζίεο ππνζηήξημεο ηνπ 
Γήκνπ γηα ηελ πξνεηνηκαζία 
ηεο επηζεψξεζεο γηα ηελ 
επαλαπηζηνπνίεζε ηεο 
πηζηνπνίεζεο  ISO 
9001:2015 

Νένο θσδηθφο γηα ππεξεζίεο 
ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία ηεο επηζεψξεζεο 
γηα ηελ επαλαπηζηνπνίεζε ηεο 
πηζηνπνίεζεο  ISO 9001:2015 
Πξέπεη άκεζα λα πηζηνπνηεζεί ε 
Γηαρεηξηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ Γήκνπ 
ζηε δηαρείξηζε ηερληθψλ έξγσλ, 
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ε κε 
ψζηε λα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ 
θαη πινπνηεζνχλ απφ ηνλ Γήκν 
ΑΓΑΜ ηερλ.έθζεζεο: 
21REQ008343363 

12.400,00 
ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΘΔΜΑΤ
ΙΚΟ 

 ΝΔΟΣ 
ΚΩΓΙΚΟΣ 
ΔΞΟΓΟΥ 

02.00.6117.021 

Παξνρή Υπνζηεξηθηηθψλ 
Υπεξεζηψλ  Δζσηεξηθνχ 
Διέγρνπ θαη παξνρή 
ζεσξεηηθήο & πξαθηηθήο 
εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ 
έηνπο 2021  

Νένο θσδηθφο γηα παξνρή 
Υπνζηεξηθηηθψλ Υπεξεζηψλ  
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη παξνρή 
ζεσξεηηθήο & πξαθηηθήο 
εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ έηνπο 
2021 ΑΓΑΜ ηερλ.έθζεζεο: 
21REQ008336219 

24.738,00 
ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΘΔΜΑΤ
ΙΚΟ 

ΝΔΟΣ 
ΚΩΓΙΚΟΣ 
ΔΞΟΓΟΥ 

02.10.7135.009 
Πξνκήζεηα θεληξηθνχ 
δξνκνινγεηή (ξνχηεξ) γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο 

Νένο θσδηθφο γηα ηελ πξνκήζεηα 
θεληξηθνχ δξνκνινγεηή (ξνχηεξ) 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 
Νάνπζαο ζχκθσλα κε ην απφ 
30/3/2021 έγγξαθν ηνπ Αληηδε-
κάξρνπ Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ 

6.500,00 
ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΠΟΘΔΜΑΤ
ΙΚΟ 

ΑΔΑ: 9Γ91ΩΚ0-Ο9Τ
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ΟΗ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΩΓΗΚΟΗ  ΜΔΗΩΝΟΤΝ  Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ ΣΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ:  

-123.638,00  
 

-123.638,00 

ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ ΑΤΞΑΝΔΣΑΗ ΣΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ( ΔΟΓΑ: 
+240.600,00 – ΔΞΟΓΑ:  -123.638,00=  +116.962,00 ): 

+116.962,00 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΠΟΟ ΣΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟΤ (3
ε
 ΑΝΑΜΟΡΦ.ΠΡΟΤΠ/ΜΟΤ 2021) : +94.785,93 

ΝΔΟ  ΠΟΟ ΣΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟΤ ΟΠΩ ΓΗΑΜΟΡΦΩΝΔΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ (+94.785,93 +116.962,00= 211.747,93 )  To αλώηαην πνζό πνπ κπνξεί λα 
είλαη ην απνζεκαηηθό θαζνξίδεηαη ζην 5% επί ηωλ πξνϋπνινγηζζέληωλ ηαθηηθώλ εζόδωλ ηνπ 
2021 : ζύλνια ΚΑ Ο +  ΚΑ 21 + ΚΑ 321 δει. ην αλώηεξν πνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί γηα ην έηνο 
2021 ηζνύηαη κε  649.308,50 €  (12.986.170,00 Υ 5%) 

211.747,93    

 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά απφ ζπδήηεζε θαη ιακβάλνληαο ππφςε :  
 Τελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

 Τελ απφ 31-03-2021   εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ. 

 Τελ παξαγξ. 1& 2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»  (ΦΔΚ 87 Α’) φπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε ην 

άξζξν 189 ηνπ Ν. 4555/18, ΦΔΚ-133 Α/19-7-18 θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

 Τν άξζξν 77 Ν. 4172/2013  (παξάγξαθνη 5, 8 & 9) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 189 ηνπ Ν. 

4555/18, ΦΔΚ-133 Α/19-7-18  θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

 Τα άξζξα 155-162 ηνπ Ν.3463/06 (Κψδηθαο Γήκσλ & Κνηλνηήησλ),πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάξηηζε  

πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ, φπσο πιένλ ηζρχνπλ. 

 Τα νξηδφκελα ζηελ ππ' αξηζκ.  Κ.Υ.Α.46735/23-07-20 (ΦΔΚ/3170 Β): «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 – ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

7028/2004 (Β΄ 253) απφθαζεο» θαη  ζηελ εγθπθιίνπ ΥΠ.ΔΣ. 108/72349/16.10.2019. 

 Τελ ππ’ αξηζκ. 331/20-01-2021 απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο κε 

ηελ νπνία  εγθξίζεθε ε ππ. αξηζκ. 235/2020 απφθαζε ηνπ  Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ  «Έγθξηζε ή κε 

Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) έηνπο 2021».  

Ο θ. Λαθελάλνο ςήθηζε  ΛΔΥΚΟ θαη  ηνπνζεηήζεθε: Με θάπνηνπο θσδηθνχο ηεο παξνχζεο  
ζπκθσλνχκε θαη κε άιινπο δηαθσλνχκε. Γελ έρνπκε φκσο ηελ δπλαηφηεηα λα ςεθίζνπκε αλά θσδηθφ 
θαη γη’ απηφ ςεθίδνπκε ιεπθφ. 
Σπγθεθξηκέλα: 
Με ηνλ θσδ. 06.00.1214.017 ησλ εζφδσλ ζπκθσλνχκε (κεηά θαη ηηο δηεπθξηλήζεηο ηνπ πξνέδξνπ) γηαηί 
αθνξά επί πιένλ επηρνξήγεζε απφ ην θξάηνο γηα έμνδα θαη ρακέλα έζνδα ηνπ Γήκνπ ιφγσ 
αληηκεηψπηζεο ηεο covid 19.Απηφ παξά ην γεγνλφο φηη ηα ζεσξνχκε ιίγα.  
Με ηνλ θσδ. 02.00.6117.002 πνπ αθνξά ζηελ θαζαξηφηεηα ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ, δελ δηαθσλνχκε κε 
ηελ αχμεζε ηνπ πνζνχ, αιιά ε δηαθσλία καο έγθεηηαη ζην γεγνλφο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο 
θαζαξηφηεηαο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη κείσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη ζπλζήθεο 
«γαιέξαο» γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Η πξφηαζή καο είλαη ε πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη ε 
εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο απφ ηνλ ίδην ηνλ ίδην ηνλ Γήκν. 
  Με ηνλ θσδ. 02.00.6117.020 πνπ αθνξά ζηελ ππεξεζία iso δηαθσλνχκε γηαηί ζεσξνχκε φηη δελ καο 
ιείπεη ην iso αιιά ην κφληκν πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη θαη’ επέθηαζε 
ηηο παξερφκελεο πξνο ηνπο πνιίηεο ππεξεζίεο. 
Με ηνλ θσδ. 02.00.6117.021 πνπ αθνξά ζηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζπκθσλνχκε κε ηελ 
ίδξπζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο φκσο δηαθσλνχκε κε ην γεγνλφο φηη  ην θχξην 
δήηεκα δελ είλαη ε ζχζηαζε ή κε ηνπ ηκήκαηνο  αιιά ε πιήξσζε ησλ θελψλ ηνπ ππάξρνληαο 
νξγαλνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ, πνπ κε επζχλε ηεο  ησλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ δελ ζηειερψλεηαη, κε 
παξάιιειε αχμεζε ησλ ΚΑΠ. Τέινο ε ελ ιφγσ ππεξεζία ζα επηβαξχλεη επί πξφζζεηα ηα νηθνλνκηθά 
ηνπ Γήκνπ θαιππηφκελε απφ ίδηα έζνδα, αθνχ δελ πξνβιέπεηαη θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε παξφηη είλαη 
θπβεξλεηηθή απαίηεζε. 
  Με ηνλ θσδ. 02.10.7135.009 ζπκθσλνχκε κε ηελ παξαηήξεζε φηη ε δαπάλε απηή έπξεπε λα 
ππνρξέσζε ηνπ παξφρνπ ζηνλ νπνίν θαηαβάινπκε έμνδα ζπληήξεζεο. 
 

ΝΑΙ ςήθηζαλ έμη (6) κέιε: Καξαγηαλλίδεο Αληώληνο, Αδακίδεο Παύινο, Σζέιηνο ηαύξνο, Σαζηώλαο Γεώξγηνο, 
Θαλαζνύιεο Γεκήηξηνο, Σδνπβάξαο Βαζίιεηνο. 

ΑΔΑ: 9Γ91ΩΚ0-Ο9Τ
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(ζηηο θαηακεηξεζείζεο ψήθνπο) 

πληάζζεη ηελ 4ε Αλακφξθσζε ηνπ  Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο  2021 (Ο.Υ.)  ηνπ Γήκνπ Ηξσηθήο 
Πφιεσο Νάνπζαο φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ζχκθσλα κε ηελ   εηζήγεζε ηεο Υπεξεζίαο 
ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο  θαη εηζεγείηαη ηελ απφθαζε απηή 
ζην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην Ηξ. Πφιεο Νάνπζαο πξνο έγθξηζε θαη ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό   97/ 2020 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο 

       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

Τπνγξαθή όπσο ζηελ αξρή 

ΣΑ   ΜΔΛΗ 

Τπνγξαθή όπσο ζηελ αξρή 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

                                                          ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΓΗ ΑΝΣΩΝΙΟ 

ΑΔΑ: 9Γ91ΩΚ0-Ο9Τ
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