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   ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΙΗ ΕΜΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΜ 
         ΔΗΛΟ ΘΜΣΘΙΗ 
 
 

Α ρ ι θ.   σ ν ε δ ρ ί α ζ η ς: 14/22-6-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 81/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 14ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΛΑ 6ο     Έγκριζη 3ης αναμόρθωζης ηοσ προϋπολογιζμού 2022  

                                  

 

     ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 22α ηνπ κελόο Ηνπλίνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Σεηάξηε    θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε  δηα δώζεο παξνπζία , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 

πξση: 4726/17.06.2022  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ  ε νπνία 

επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο ηνπ Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ζηνλ θ.  Γήκαξρν 

θαη δεκνζηεύζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  Λ.3852/2010 

(ΦΔΘ Α' 87).  

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία δεθαελλέα       (19) κειώλ  θαη ηελ απνπζία νθηώ    (8) κειώλ,  

όπσο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 
2 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 2 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο (αζζελήο) 
3 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 3 Θνξσλίδεο Παύινο 
 Γήκνπ Ησάλλεο 4 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 

5 Ειαηίληζεο Αληώληνο 5 παλίδεο Δπζύκηνο 

6 Ηληδέο Ληθόιανο 6 Ραβαλίδεο Υξήζηνο (αζζελήο) 
7 Ησαλλίδνπ Καξία 7 Σζίληζηνο Γεώξγηνο 
8 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 8 Φραγκαλής Δημήτριος 

9 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο   

10 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   
11 Ινύγγνο Εήζεο   
12 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   

13 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο   

14 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο   

1 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   
16 Ρόδε νπιηάλα   

17 αββίδεο Παλαγηώηεο   

18 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

19 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 
Πξόεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2) 

Σζαβιίδεο Βαζίιεηνο (Αριαδνρσξίνπ) . 
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 ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ 

θιήζεθε λόκηκα. 

 
Ο θ. Σζίληζηνο Γεώξγηνο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ εθηάθηνπ ζέκαηνο. 

Ο θ. Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο απνρώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ εθηάθηνπ 
ζέκαηνο. 

Ζ Θα Ησαλλίδνπ Καξία  απνρώξεζε θαηά  ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 4νπ 

ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Ινύγγνο Εήζεο  θαηά  ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 4νπ ζέκαηνο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο ν θ. 
Πξόεδξνο δήηεζε από ην ζώκα λα ζπδεηεζεί εθηάθησο ην αθόινπζν ζέκα: 
 

¨Αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2022  (4ε αλακόξθσζε) θαη 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνύ    Πξνγξάκκαηνο¨ 

 

Θαη ην ζώκα νκόθσλα ζπλαίλεζε ζηελ ζπδήηεζε ηνπ.  
 

Σν 6ν  ζέκα  εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Σνξνπλίδεο Ησάλλεο, 

Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θαη αλέγλσζε ηε κε αξηζκ. 61/2022 
απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό 

πκβνύιην ηελ 3ε αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2022 .  

 

Κεηά ηα παξαπάλσ ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αθνύ έιαβε ππόςε : 

 Σελ από 10-6-2022 εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο  γηα ηελ 4ε 

αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ . 

 Σε κε αξηζκ. 61/2022 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

κεηά  από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Ομόθωνα  ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

Δγθξίλεη ηελ  3ε αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2022, σο αθνινύζσο : 
 

A. Δγθξίλεη ηε κείσζε πηζηώζεσλ από  ηνπο θάησζη ΚΑΔ κε κεηαθνξά ηνπο ζην απνζεκαηηθό , 
 

Λνγαξηαζκόο 

εμόδσλ 

Πεξηγξαθή Μείσζε 

πηζηώζεσλ 

15.6061 Παξνρέο έλδπζεο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ θαη έλζηνινπ 
πξνζσπηθνύ) 

2.495 

20.6061 Παξνρέο έλδπζεο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ θαη έλζηνινπ 

πξνζσπηθνύ) 

2.314,63 

Σύλνιν  4.809,63 

  

θαη ηε κεηαθνξά ηνπο από ην απνζεκαηηθό ζηνπο θάησζη ΚΔ πξνο ελίζρπζή ηνπο 
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Λνγαξηαζκόο 
εμόδσλ 

Πεξηγξαθή Αύμεζε 
πηζηώζεσλ 

15.8111 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 1.506 

30.6061 Παξνρέο έλδπζεο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ θαη έλζηνινπ 

πξνζσπηθνύ) 

982 

35.6061 Παξνρέο έλδπζεο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ θαη έλζηνινπ 

πξνζσπηθνύ) 

3.062 

Σύλνιν  5.550 

 

Οι παραπάνω μεηαβολές πιζηώζεων μειώνοσν  ηο αποθεμαηικό καηά 740,37 

 

B.Λακβάλνληαο ππόςε ηελ κε αξηζ. 125716/21-04-2022 Απόθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ θαη 

Μεηαθνξώλ, πεξί έγθξηζεο δέζκεπζεο πνζνύ 600.000 ζην Γήκν Σηληηθήο γηα ελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

‘’Βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο ελδνδεκνηηθήο νδνπνηίαο Γήκνπ Σηληηθήο’’ , εγθξίλνληαη νη θάησζη 
κεηαβνιέο πηζηώζεσλ ηόζν ζην ζθέινο ησλ εζόδσλ όζν θαη ησλ εμόδσλ 

 

Λνγαξηαζκόο 

εζόδσλ 

Πεξηγξαθή Αύμεζε 

πηζηώζεσλ 

1322.02 Μεηνλνκαζία ΚΑΔ ζε ‘’Φξεκαηνδόηεζε γηα ην έξγν ‘’Βειηίσζε 

νδηθήο αζθάιεηαο ελδνδεκνηηθήο νδνπνηίαο Γήκνπ Σηληηθήο’’ 

600.000 

 
 

Λνγαξηαζκόο 

εμόδσλ 

Πεξηγξαθή Αύμεζε 

πηζηώζεσλ 

30.7333.03  Μεηνλνκαζία ΚΑΔ ζε ‘’Βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο 
ελδνδεκνηηθήο νδνπνηίαο Γήκνπ Σηληηθήο’’ 

600.000 

 

Οι παραπάνω μεηαβολές πιζηώζεων δεν μεηαβάλλοσν ηο  αποθεμαηικό  

 

Γ. Λακβάλνληαο ππόςε ηελ κε αξηζ. 240/3-1-2022  Απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ Πξάζηλνπ Τακείνπ, πεξί 

έληαμεο ζην ρξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα ‘’Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ ηζνδπγίνπ 2022’’ ηνπ ‘’Σρεδίνπ 
Αζηηθήο Πξνζβαζηκόηεηαο (Σ.Α.Π.)’’  Γήκνπ Σηληηθήο εγθξίλνληαη νη θάησζη κεηαβνιέο πηζηώζεσλ 

ηόζν ζην ζθέινο ησλ εζόδσλ όζν θαη ησλ εμόδσλ 

 

Λνγαξηαζκόο 

εζόδσλ 

Πεξηγξαθή Αύμεζε 

πηζηώζεσλ 

ΝΔΟΣ ΚΑΔ 

1329.06 

Φξεκαηνδόηεζε γηα ην ’Σρέδην Αζηηθήο Πξνζβαζηκόηεηαο 

(Σ.Α.Π.)’’  Γήκνπ Σηληηθήο (Πξάζηλν Τακείν) 

37.200 

 

 

Λνγαξηαζκόο 

εμόδσλ 

Πεξηγξαθή Αύμεζε 

πηζηώζεσλ 

ΝΔΟΣ ΚΑΔ 

30.6261.01 

Σρέδην Αζηηθήο Πξνζβαζηκόηεηαο (Σ.Α.Π.)  Γήκνπ Σηληηθήο 

(Πξάζηλν Τακείν) 

37.200 

 

          Οι παραπάνω μεηαβολές πιζηώζεων δεν μεηαβάλλοσν ηο  αποθεμαηικό  
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Από ην ζύλνιν ηεο αλακόξθσζεο πξνθαιείηαη κείσζε ζην απνζεκαηηθό θαη  ε πίζησζε ηνπ 

δηακνξθώλεηαη ζην πνζό  ησλ 224.183,91 €. Η ζπλνιηθή δηακνξθσκέλε πίζησζε ηνπ απνζεκαηηθνύ 

δελ μεπεξλάεη ην 5% ησλ ηαθηηθώλ εζόδσλ. 

 

 

 

 Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 81/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
    ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ 

          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΛΕΚΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογραθές 18 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΛΟΤΥΣΘΔΗ ΦΩΣΘΟ 

 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ 


