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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το  πρακτικό της  υπ’ αριθμό 22ης/2.12.2019 
συνεδρίασης του Δ.Σ. του  

Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας 
 
    Αρ. απόφ. 100/2019  
     
ΘΕΜΑ :«5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» 

                              
Στη Νάουσα και στα γραφεία του Νομικού Προσώπου, σήμερα την 2α του μηνός 
Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ., 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, ύστερα από την 2796/27-11-19 έγγραφη πρόσκληση 
της Προέδρου του Ν.Π., που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη σύμφωνα με την 
παρ.1 του άρθρου 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 
Ν.4555/18. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 15 
μελών βρέθηκαν παρόντες 12, ήτοι:   
 
Παρόντες                                                                   Απόντες 
Στεργιανή Αραμπατζή, Πρόεδρος                         Βασιλείου Γεώργιος                                                            
Βασιλειάδης Χρήστος                        ΤζουβάραςΒασίλειος                                       
Βασιλειάδου Άννα          Σπαθόπουλος Ευθύμιος 
Σιπητάνου Αναστασία                                           
Ζάχος Σταύρος                         
Ξηρομερίτη Ζωή           
Πασχούλα Μαρία             
Σεπιτάνου Αναστασία 
Αγγελίδου Αντωνία 
Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα                                                                  
Δούμος Άγγελος 
Ρηγόπουλος Κωνσταντίνος 
                                                                                              
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κος Λούκας Γεώργιος, ως Γραμματέας του Διοικ. 
Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου για την τήρηση των πρακτικών. 
Το λόγο πήρε η πρόεδρος και εισηγήθηκε το 1ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  
 
ΘΕΜΑ: «5η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019». 
 
Η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση που κατατέθηκε από την οικονομική 
υπηρεσία του Ν.Π., η οποία είναι: 
« 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   
ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 
 
 
    Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 
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«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 τα παρακάτω : 
 
1.Έσοδα που αναλύονται παρακάτω τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη 
και ψήφιση του προϋπολογισμού του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας»  του τρέχοντος έτους, εξαιτίας της τροποποίησης του 
χρόνου λειτουργίας και του προϋπολογισμού  της πράξης  ΚΗΦΗ Δήμου Νάουσας ( 
αρ. πρωτ 3152/ 
6-6-2019 ). Ως προς το χρόνο λειτουργιάς του ΚΗΦΗ έγινε παράταση έως το οικ έτος 
2022 και ως προς τον προϋπολογισμό έγινε αύξηση 11.000,00€  από 81.000,00€ σε 
92.000,00€ .  
2. Ανάγκη δημιουργίας νέου Κ.Α. εσόδων για την χρηματοδότηση από το Υπουργείο 
Εσωτερικών με τίτλο έργου «Προσαρμογή των παιδικών σταθμών Δήμου Η.Π. 
Νάουσας στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» και των Νομικών Προσώπων αυτών για 
προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών  βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών 
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σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με 
τις διατάξεις του π. δ. 99/2017», το οποίο είναι ενταγμένο στο Π.Δ.Ε. 
3. Ανάγκη δημιουργίας νέου Κ.Α. εξόδων για το ανωτέρω έργο. 
Προκειμένου να γίνουν αυτά πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά της αύξησης του 
χρηματικού ποσού των εσόδων στο αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού και 
στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο στον συγκεκριμένο Κ.Α. 
εξόδων για την ενίσχυση της πίστωσής του. Παράλληλα για την πραγματική 
απεικόνιση των εσόδων στον τρέχοντα προϋπολογισμό προτείνεται η μείωση τους σε 
3 συγκεκριμένες περιπτώσεις και η αντίστοιχη μείωση στο αποθεματικό με σκοπό τον 
ισοσκελισμό εσόδων εξόδων. 
 
 
    Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία  του Ν.Π. 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') 
• τον προϋπολογισμό του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

Δ.Νάουσας έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αρ. 124/2018 απόφαση 
του Δ.Σ., την 478/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας και την με 
αριθ. 176/21-01-2019 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης 

 
 

εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

1. Για την τροποποίηση που αφορά τις ανάγκες (πλην έργου) 
 
A. Τις αυξήσεις των χρηματικών ποσών στους Κ.Α. εσόδων και τη μεταφορά τους 
στο αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού με σκοπό τον ισοσκελισμό εσόδων 
εξόδων, ως εξής: 

  
1. Αύξηση του χρηματικού ποσού στον Κ.Α. εσόδων 00/1216 (Επιχορήγηση για 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΚΗΦΗ ) κατά 11.000,00€ € και μεταφορά του 
ποσού στο αποθεματικό με σκοπό των ισοσκελισμό εσόδων εξόδων. Η 
συγκεκριμένη αύξηση εσόδων προκύπτει διότι εισπράξαμε 11.000,00€ επιπλέον 
λόγω της  τροποποίησης του χρόνου λειτουργίας και του προϋπολογισμού  της 
πράξης  ΚΗΦΗ Δήμου Νάουσας  .  

2. Αύξηση του χρηματικού ποσού στον Κ.Α. εσόδων 00/4123 (Φόροι Προμηθευτών, 
εργολάβων ελ Επαγγελματιών κ.τ.λ. ) κατά 2.000,00€ και αντίστοιχη αύξηση 
στον Κ.Α. εξόδων 15/8223 με τίτλο «Απόδοση Φόρου Προμηθευτών, εργολάβων 
ελ Επαγγελματιών κ.τ.λ.».  Η συγκεκριμένη αύξηση προκύπτει καθώς προέκυψαν 
παραπάνω πληρωμές προμηθευτών από ότι υπολογίζαμε  . 
 
 

Β.  Τις μειώσεις των χρηματικών ποσών στους Κ.Α. εσόδων και τις αντίστοιχες 
μειώσεις στο αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού με σκοπό τον ισοσκελισμό 
εσόδων εξόδων, ως εξής: 
 
1.  Μείωση του χρηματικού ποσού στον Κ.Α. εσόδων 00/2212.02   (Έκτακτα 

ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ Βοήθεια στο σπίτι) κατά 10.601,07€ και αντίστοιχη 
μείωση  στο αποθεματικό με σκοπό των ισοσκελισμό εσόδων εξόδων. Η 
συγκεκριμένη μείωση εσόδων προκύπτει διότι εντός του οικ. Έτους 2019 έχει 
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πραγματοποιηθεί η εξόφληση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι οικ. έτους 
2018 και δεν υπάρχει άλλη απαίτηση. 

2. Μείωση του χρηματικού ποσού στον Κ.Α. εσόδων 00/0527   (Τροφεία 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ) κατά 3.340,70€ και αντίστοιχη μείωση  
στο αποθεματικό με σκοπό των ισοσκελισμό εσόδων εξόδων. Η συγκεκριμένη 
μείωση εσόδων προκύπτει διότι υπολογίζεται πως το ποσό που υπολείπεται 
κρίνεται επαρκές. 

3. Μείωση του χρηματικού ποσού στον Κ.Α. εσόδων 00/4214   (Επιστροφή εν 
γένει χρημάτων ) κατά 398,93€ και αντίστοιχη μείωση  στο αποθεματικό με 
σκοπό των ισοσκελισμό εσόδων εξόδων. Η συγκεκριμένη μείωση εσόδων 
προκύπτει διότι υπολογίζεται πως το ποσό που υπολείπεται κρίνεται επαρκές 

 
 

2. Για την τροποποίηση του προϋπολογισμού, που αφορά  το έργο «Προσαρμογή 
των παιδικών σταθμών Δήμου Η.Π. Νάουσας στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» 
( Αρ. Πρωτ. 43934/10-6-2019 Απόφαση ένταξης του έργου ) 
 
Α.  Προτείνεται η δημιουργία νέου Κ.Α. εσόδων για τη χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα με τίτλο «Προσαρμογή των παιδικών σταθμών Δήμου Η.Π. Νάουσας στις 
διατάξεις του Π.Δ. 99/2017»: 
 
1. Δημιουργία νέου Κωδικού Εσόδων, Κ.Α. 00.1212.05 με τίτλο: «Προσαρμογή των 
παιδικών σταθμών Δήμου Η.Π. Νάουσας στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» ποσού 
500.000,00 ευρώ. 

 
 

Β. Προτείνεται η δημιουργία νέου Κ.Α. εξόδων για την υλοποίηση του  
προγράμματος  με τίτλο «Προσαρμογή των παιδικών σταθμών Δήμου Η.Π. Νάουσας 
στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» 
 
1. Δημιουργία νέου Κωδικού Εξόδων, Κ.Α. 15/7311.01 με τίτλο «Προσαρμογή των 

παιδικών σταθμών Δήμου Η.Π. Νάουσας στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017»  
ποσού 500.000,00€.  
 
 
 

    Με την παρούσα εισήγηση επιπρόσθετα βεβαιώνεται, ότι το σύνολο του 
αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Ν.Π. 
 

 
ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
    αφού   έλαβε  υπόψη  του  την εισήγηση της Προέδρου και μετά  από  διαλογική  
συζήτηση  
 
  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 
Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε ο Κος Ρηγόπουλος Κωνσταντίνος 
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-   Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Ν.Π. του τρέχοντος έτους ως εξής: 

 
2. Για την τροποποίηση που αφορά τις ανάγκες (πλην έργου) 
 
A. Τις αυξήσεις των χρηματικών ποσών στους Κ.Α. εσόδων και τη μεταφορά τους 
στο αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού με σκοπό τον ισοσκελισμό εσόδων 
εξόδων, ως εξής: 

  
3. Αύξηση του χρηματικού ποσού στον Κ.Α. εσόδων 00/1216 (Επιχορήγηση για 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΚΗΦΗ ) κατά 11.000,00€ € και μεταφορά του 
ποσού στο αποθεματικό με σκοπό των ισοσκελισμό εσόδων εξόδων. Η 
συγκεκριμένη αύξηση εσόδων προκύπτει διότι εισπράξαμε 11.000,00€ επιπλέον 
λόγω της  τροποποίησης του χρόνου λειτουργίας και του προϋπολογισμού  της 
πράξης  ΚΗΦΗ Δήμου Νάουσας  .  

4. Αύξηση του χρηματικού ποσού στον Κ.Α. εσόδων 00/4123 (Φόροι Προμηθευτών, 
εργολάβων ελ Επαγγελματιών κ.τ.λ. ) κατά 2.000,00€ και αντίστοιχη αύξηση 
στον Κ.Α. εξόδων 15/8223 με τίτλο «Απόδοση Φόρου Προμηθευτών, εργολάβων 
ελ Επαγγελματιών κ.τ.λ.».  Η συγκεκριμένη αύξηση προκύπτει καθώς προέκυψαν 
παραπάνω πληρωμές προμηθευτών από ότι υπολογίζαμε  . 
 
 

Β.  Τις μειώσεις των χρηματικών ποσών στους Κ.Α. εσόδων και τις αντίστοιχες 
μειώσεις στο αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού με σκοπό τον ισοσκελισμό 
εσόδων εξόδων, ως εξής: 
 
4.  Μείωση του χρηματικού ποσού στον Κ.Α. εσόδων 00/2212.02   (Έκτακτα 

ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ Βοήθεια στο σπίτι) κατά 10.601,07€ και αντίστοιχη 
μείωση  στο αποθεματικό με σκοπό των ισοσκελισμό εσόδων εξόδων. Η 
συγκεκριμένη μείωση εσόδων προκύπτει διότι εντός του οικ. Έτους 2019 έχει 
πραγματοποιηθεί η εξόφληση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι οικ. έτους 
2018 και δεν υπάρχει άλλη απαίτηση. 

5. Μείωση του χρηματικού ποσού στον Κ.Α. εσόδων 00/0527   (Τροφεία 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ) κατά 3.340,70€ και αντίστοιχη μείωση  
στο αποθεματικό με σκοπό των ισοσκελισμό εσόδων εξόδων. Η συγκεκριμένη 
μείωση εσόδων προκύπτει διότι υπολογίζεται πως το ποσό που υπολείπεται 
κρίνεται επαρκές. 

6. Μείωση του χρηματικού ποσού στον Κ.Α. εσόδων 00/4214   (Επιστροφή εν 
γένει χρημάτων ) κατά 398,93€ και αντίστοιχη μείωση  στο αποθεματικό με 
σκοπό των ισοσκελισμό εσόδων εξόδων. Η συγκεκριμένη μείωση εσόδων 
προκύπτει διότι υπολογίζεται πως το ποσό που υπολείπεται κρίνεται επαρκές 

 
 

2. Για την τροποποίηση του προϋπολογισμού, που αφορά  το έργο «Προσαρμογή 
των παιδικών σταθμών Δήμου Η.Π. Νάουσας στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» 
( Αρ. Πρωτ. 43934/10-6-2019 Απόφαση ένταξης του έργου ) 
 
Α.  Προτείνεται η δημιουργία νέου Κ.Α. εσόδων για τη χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα με τίτλο «Προσαρμογή των παιδικών σταθμών Δήμου Η.Π. Νάουσας στις 
διατάξεις του Π.Δ. 99/2017»: 
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1. Δημιουργία νέου Κωδικού Εσόδων, Κ.Α. 00.1212.05 με τίτλο: «Προσαρμογή των 
παιδικών σταθμών Δήμου Η.Π. Νάουσας στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» ποσού 
500.000,00 ευρώ. 

 
 

Β. Προτείνεται η δημιουργία νέου Κ.Α. εξόδων για την υλοποίηση του  
προγράμματος  με τίτλο «Προσαρμογή των παιδικών σταθμών Δήμου Η.Π. Νάουσας 
στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017»:: 
 
2. Δημιουργία νέου Κωδικού Εξόδων, Κ.Α. 15/7311.01 με τίτλο «Προσαρμογή των 

παιδικών σταθμών Δήμου Η.Π. Νάουσας στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017»  
ποσού 500.000,00€.  
 

    Με την παρούσα εισήγηση επιπρόσθετα βεβαιώνεται, ότι το σύνολο του 
αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Ν.Π. 

 
- Εγκρίνει τη  διάθεση – ψήφιση  των  πιστώσεων,  που προκύπτουν από την 

παρούσα τροποποίηση του προϋπολογισμού. 
 
Κατόπιν αυτών για τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 ισχύει: 

 
 

Σύνολο αρχικά 
εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού  

Σύνολο προϋπολογισμού 
μέχρι και την 4η 
αναμόρφωση 

Σύνολο προϋπολογισμού 
με  την παρούσα 5η 
αναμόρφωση 

2.709.040,00 3.153.606,87  
 

3.652.266,17 

 
 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 100/2019 
 
 

Ακροτελεύτια  διάταξη 
       Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δε θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.& Α.Δ. Νάουσας κατά το έτος 2019. 

 
         
 
    Για  το  σκοπό  αυτό  συντάχθηκε  το  πρακτικό  και  υπογράφεται  ως  εξής: 
 
 
 
                Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ 
      Υπογραφή  όπως  στην  αρχή                           Υπογραφές  όπως  στην  αρχή 
             Ακριβές  αντίγραφο 
                 

   Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΉ 
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