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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Αριθμός σνεδρίαζης :  18/ 23-05-2022 

 

    Αριθμός  Απόθαζης:  50/ 2022 

ΘΕΜΑ: «Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2022 (2
ε
/2022)».  

 

Σην Σηδεξφθαζηξν, ζήκεξα ηελ  23
ε
 ηνπ κελφο Μαΐνπ  ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Δεπηέξα θαη ψξα 

12:00 π.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Σηληηθήο, θαηφπηλ 

ηεο ππ’ αξηζκ.  πξση.   3860/18-05-2022  έγγξαθεο πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδφζεθε 

λφκηκα,  ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/10. 

     Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνχ ην ζψκα βξέζεθε ζε λφκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία πέληε (5) 

κειψλ θαη ηελ απνπζία δχν  (2) ήηνη: 

                Παρόνηα μέλη                                                                        Απόνηα μέλη 

 1) Δνκνπρηζίδεο Φψηηνο, (Πξφεδξνο)                                        6)  Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο   
                    

 2) Τνξνπλίδεο Ισάλλεο, (Αληηπξφεδξνο)                                    7)  Νηθεθφξνπ Κσλζηαληίλνο   

 3)  Ιληδέο Νηθφιανο                                                                                  

 4)  Κνξσλίδεο Παχινο   

 5)  Δήκνπ Ισάλλεο                        

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ θ. Κνηξίδνπ Ειέλε, ππάιιειν ηνπ Δήκνπ.  

   Ο θχξηνο Πξφεδξνο  δηαπηζηψλνληαο ηελ χπαξμε απαξηίαο έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ θχξην Τνξνπλίδε 

Ισάλλε (Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ) λα  εηζεγήζεί  ην  δεχηεξν  ζέκα  ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο ην νπνίν ήηαλ :  «Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2022 (2
ε
/2022)».    

   Εηζεγνχκελνο  ην ζέκα  θχξηνο Τνξνπλίδε Ισάλλε, αλαθέξζεθε ζηελ απφ  18/05/2022 εηζήγεζε 

ηεο Πξντζηακέλεο Τκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ, ηελ νπνία ηελ είρα ιάβεη φια ηα κέιε πξηλ ηε 

ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ε νπνία έρεη σο εμήο:  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                            ιδηπόκαζηπο  18/05/2022 

ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ                                                                       Αρίθμ.πρωη: ΔΤ 

ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ                                              

                                                                                                        Προς :Πρόεδρο Ο.Ε. 

                  

                                                                           

ΘΕΜΑ: Αναμόπθυζη Πποϋπολογιζμού έηοςρ 2022 (2η/2022) 

 

     Η οικονομική ςπηπεζία ηος Δήμος και αθού έλαβε ςπότη ηηρ: 
1. Σην παπ. 5 άπθπο 23 Ν. 3536/07 
2. Σο εγγ. ΤΠ.Ε.28376/18.07.2012 
3. Παπ. 5 άπθπο 77 Ν. 4172/2013 
4. Tο  με απιθ ππυη. 90468/29-03-2022 έγγπαθο  ηηρ  ΑΔΜΘ,  με ηο οποίο εγκπίθηκε  ο  

πποϋπολογιζμόρ  ηος  Δήμος  ινηικήρ  για  ηο  έηορ  2022 

 

ηα πλαίζια ηος Α κύκλος κινηηικόηηηαρ 2022 θα μεηαηασθεί  ζηον Δήμο μαρ Τπάλληλορ ΙΔΑΥ 
κλάδος ΠΕ διοικηηικού . Καηόπιν ηούηυ πποηείνεηαι η εξαζθάλιζη πιζηώζευν ζηοςρ κάηυθι ΚΑΕ με 
μεηαθοπά από ηο αποθεμαηικό υρ κάηυθι: 

 

Λογαπιαζμόρ 

εξόδυν 

Πεπιγπαθή Αύξηζη 

πιζηώζευν 

10.6021 Σακηικέρ αποδοσέρ (πεπιλαμβάνονηαι βαζικόρ μιζθόρ, 
δώπα εοπηών, γενικά και ειδικά ηακηικά επιδόμαηα) 

13.500 

10.6052 Επγοδοηικέρ ειζθοπέρ ςπαλλήλυν με ζύμβαζη αοπίζηος 
σπόνος 

3.300 

  16.800 

 

Οι παραπάνω μεηαβολές πιζηώζεων μειώνοσν  ηο αποθεμαηικό καηά 16.800              

Από ηο ζύνολο ηηρ αναμόπθυζηρ πποκαλείηαι μείυζη ζηο αποθεμαηικό ύτοςρ 16.800€ και  η 
πίζηυζη ηος διαμοπθώνεηαι ζηο ποζό  ηυν 224.924,28 €. Η ζςνολική διαμοπθυμένη πίζηυζη ηος 
αποθεμαηικού δεν ξεπεπνάει ηο 5% ηυν ηακηικών εζόδυν. 

 

 ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

ΙΑΡΚΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ 
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Αλαθεξφκελνο ζην ζέκα ηεο «Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2022 (2
ε
/2022)» είπε φηη   

ζηα πιαίζηα ηνπ Α΄ θχθινπ θηλεηηθφηεηαο 2022 ζα κεηαηαρζεί  ζηνλ Δήκν καο Υπάιιεινο ΙΔΑΦ 

θιάδνπ ΠΕ δηνηθεηηθνχ θαη γηα λα εμαζθαιηζηνχλ νη πηζηψζεηο  πξνηείλνληαη λα γίλνπλ νη κεηαθνξέο 

απφ ην απνζεκαηηθφ  ζηνλ θσδηθφ  10.6021  κε αχμεζε πηζηψζεσλ θαηά 13.000,00 επξψ  θαη ζηνλ 

10.6052 λα γίλεη αχμεζε πηζηψζεσλ 3.300,00 επξψ, ζην ζχλνιν 16.800,00 επξψ. Η πίζησζε πνπ 

δηακνξθψλεηαη ζην απνζεκαηηθφ πιένλ είλαη ζην  πνζφ  ησλ 224.924,28 € θαη ε ζπλνιηθή 

δηακνξθσκέλε πίζησζε ηνπ απνζεκαηηθνχ δελ μεπεξλάεη ην 5% ησλ  εζφδσλ.  

Καη θιείλνληαο ηελ εηζήγεζή ηνπ, ν θχξηνο Τνξνπλίδεο Ισάλλεο,   είπε φηη απηή είλαη θαη ε εηζήγεζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο θαη πξφηεηλε ζηα κέιε λα ςεθίζνπλ ζρεηηθά.    

Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ δήκνπ αθνχ έιαβε ππφςε ηεο,  ηελ εηζήγεζε ηνπ θπξίνπ Τνξνπλίδε 

Ισάλλε θαη ηελ απφ 18-05-2022 εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο θαη ην γεγνλφο φηη ζηα 

πιαίζηα ηνπ Α θχθινπ θηλεηηθφηεηαο 2022 ζα κεηαηαρζεί  ζηνλ Δήκν καο Υπάιιεινο ΙΔΑΦ θιάδνπ 

ΠΕ δηνηθεηηθνχ ζπδήηεζε ην ζέκα θαη 

Αποθαζίζει ομόθωνα 

Τελ εμαζθάιηζε πηζηψζεσλ ζηνπο θάησζη ΚΑΕ (ζην πιαίζην ηνπ Α θχθινπ θηλεηηθφηεηαο 2022,  

φπνπ ζα κεηαηαρζεί  ζηνλ Δήκν καο  Υπάιιεινο  ΙΔΑΦ  θιάδνπ ΠΕ δηνηθεηηθνχ) κε κεηαθνξά απφ 

ην απνζεκαηηθφ  σο θάησζη: 

Λνγαξηαζκφο 

εμφδσλ 

Πεξηγξαθή Αχμεζε 

Πηζηψζεσλ ζε επξψ 

 

10.6021 

Ταθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, 

δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) 

 

13.500 

 

10.6052 

Εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε 

ανξίζηνπ ρξφλνπ 

 

3.300 

                                                             

                                                                     ύνολο 

 

16.800 

Οι παραπάνω μεηαβολές πιζηώζεων μειώνοσν  ηο αποθεμαηικό καηά 16.800,00 εσρώ.             

Απφ ην ζχλνιν ηεο αλακφξθσζεο πξνθαιείηαη κείσζε ζην απνζεκαηηθφ χςνπο 16.800€ θαη  ε 

πίζησζε ηνπ δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ  ησλ 224.924,28 €.  Η ζπλνιηθή δηακνξθσκέλε πίζησζε ηνπ 

απνζεκαηηθνχ δελ μεπεξλάεη ην 5% ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ  50/2022. 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί : 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο                                                          Τα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                              ( ππνγξαθέο)  
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Αθξηβέο    Απφζπαζκα 

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

 

Φώηιος Δομοστηζίδης 
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