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   ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΔΡΡΩΛ 

         ΓΖΚΟ ΗΛΣΗΘΖ 

 

 

Α ρ ι θ.   σ ν ε δ ρ ί α ζ η ς: 15/29-7-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 93/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 15ης ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΔΚΑ 7ο      Έγκριζη 5ης αναμόρθωζης ηοσ προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ. 

                                  

 

    ην ηδεξφθαζηξν, ζήκεξα ηελ 29ε ηνπ κελφο Ηνπιίνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 18:00, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δψζεο θαη κε ηειεδηάζθεςε 

χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ πξση: 5799/25.07.2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ ε νπνία επηδφζεθε λφκηκα ζε φινπο ηνπ Γεκνηηθνχο 

πκβνχινπο θαη ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη δεκνζηεχζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).  

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνχ ην ζψκα βξέζεθε ζε λφκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία δεθαηεζζάξσλ (14) κειψλ θαη ηελ απνπζία δεθαηξηψλ (13) κειψλ, 

φπσο: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αξγπξνπνχινπ ηαπξνχια 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 
2 Γήκνπ Ησάλλεο  Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 

3 Ηληδέο Ληθφιανο 3 Γεκφπνπινο Θσλζηαληίλνο 
4 Ησαλλίδνπ Καξία 4 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 

5 Θνζκίδεο Παλαγηψηεο 5 Ειαηίληζεο Αληψληνο 

6 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 6 Θνξσλίδεο Παχινο 

7 Ιαδαξίδεο Θενιφγνο 7 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο 

8 Καπξνθξχδεο Θπξηάθνο 8 Ινχγγνο Εήζεο 

9 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο 9 Ληθεθφξνπ Θσλζηαληίλνο 

10 Παλαγησηίδεο Ησζήθ 10 Ραβαλίδεο Υξήζηνο (αζζελήο) 
11 Ρφδε νπιηάλα 11 παλίδεο Δπζχκηνο 
12 αββίδεο Παλαγηψηεο 12 Φραγκαλής Δημήτριος 

13 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο 13 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα 
14 Σζίληζηνο Γεψξγηνο   

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

Κειαδίλεο Θσκάο (Υαξνπνχ)  3) Κπειειήο Ληθφιανο (Ρνδφπνιεο)  4) 
Ληθεθφξνπ Βαζίιεηνο (Αλαηνιήο)  5) Πεηξαθφπνπινο Ληθφιανο (Άλσ Πνξντσλ). 

   

 

   

 
ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φψηηνο πνπ θιήζεθε 
λφκηκα. 
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Ο θ. Εαπξίδεο Δπζηάζηνο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο. 

Ο θ. Γεκφπνπινο Θσλζηαληίλνο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο. 

Ο θ. Γήκνπ Ησάλλεο  απνρψξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο. 

Ο θ. Θνζκίδεο Παλαγηψηεο απνρψξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 10νπ ζέκαηνο. 

Ο θ. Σζίληζηνο Γεψξγηνο απνρψξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 10νπ ζέκαηνο. 

 

Σν 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ 

Θεκάησλ ηνπ Γήκνπ θ. Σνξνπλίδεο Ησάλλεο θαη αλέγλσζε ηε κε αξηζκ. 86/2022 

απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ηελ 5ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2022. 

 

ηε ζπλέρεηα ην ιφγν έιαβε ν θ. Γήκαξρνο θαη είπε φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

αλακφξθσζε αθνξά ηελ θαηαλνκή ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ΘΑΠ πνπ έιαβε ν Γήκνο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Γήκνο έιαβε 

ηξεηο δφζεηο ζπκπιεξσκαηηθήο επηρνξήγεζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 425.455,23€. Σα 

παξαπάλσ ρξήκαηα κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ θαη ινηπψλ 

γεληθψλ δαπαλψλ ή θαη ηελ πινπνίεζε έξγσλ. Κε βάζε απηή ηε δπλαηφηεηα 

πξνηείλεηαη ε ελίζρπζε θσδηθψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ελεξγεηαθέο δαπάλεο, θαζψο επίζεο θαη ε δεκηνπξγία θσδηθνχ εμφδσλ κε ηίηιν 

«Αλαβάζκηζε δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ πιαηεηψλ θνηλνηήησλ Θαζηαλνχζζαο θαη 

Άλσ Πνξντσλ» θαη πξνυπνινγηζκφ 100.000 €.  

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ ιήθζεθε απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

ηνπ Γήκνπ ε κε αξηζκ. 5/2022 απφθαζε κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε εγγξαθή ηνπ 

ζην Σερληθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ. 

 

Αθνχ νινθιεξψζεθε ε εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ην ζψκα 

λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο 5εο αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αθνχ έιαβε ππφςε : 

 Σελ απφ 26-7-2022 εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο  γηα ηελ 5ε 

αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ . 

 Σε κε αξηζκ. 5/2022 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 

 Σε κε αξηζκ. 86/2022 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Ομόθωνα   ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

1. Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ κε ηελ 
πξνζζήθε ηνπ έξγνπ «Αλαβάζκηζε δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ πιαηεηψλ 

θνηλνηήησλ Θαζηαλνχζζαο θαη Άλσ Πνξντσλ» θαη πξνυπνινγηζκφ 
100.000€. 

 

2. Δγθξίλεη ηελ 5ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2022, σο 
αθνινχζσο : 
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Α. Δγθξίλεηαη ε ελίζρπζε ησλ θάησζη ΘΑ Δζφδσλ 

 

Ινγαξηαζκφο 

εζφδσλ 

Πεξηγξαθή αχμεζε 

πηζηψζεσλ 

0611.01 ΘΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθψλ αλαγθψλ (άξζξν 

25 Λ 1828/89) 

143.662,87 

0611.01 ΘΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθψλ αλαγθψλ (άξζξν 

25 Λ 1828/89) 

143.662,87 

1211.07 Δπηρνξήγεζε γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ θαη 

ινηπψλ δαπαλψλ ιφγσ αχμεζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ 
θφζηνπο 

138.129,49 

χλνιν  425.455,23 

 

θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζην απνζεκαηηθφ θαη απφ ην απνζεκαηηθφ ζηνπο θάησζη ΘΔ 
πξνο ελίζρπζή ηνπο 

 

 
Οι παραπάνω μεηαβολές πιζηώζεων δεν μεηαβάλλοσν ηο αποθεμαηικό. Κε 

ηην ζτεηική αναμόρθωζη ηροποποιείηαι παράλληλα και ηο ηετνικό 
πρόγραμμα. 

 
Β. Δπίζεο ιακβάλνληαο ππφςε ην ΦΔΘ 3327/28-6-2022 πεξί πξφζιεςεο 

ζρνιηθψλ θαζαξηζηξηψλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

κεξηθήο θαη πιήξνπο απαζρφιεζεο θαζψο θαη ηελ εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο 

Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ πεξί εμαζθάιηζεο ησλ απαξαίηεησλ γηα ηε πξφζιεςε 

πηζηψζεσλ, εγθξίλεηαη ε ελίζρπζε ησλ θάησζη ΘΑΔ ηφζν ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ 

φζν θαη ησλ εμφδσλ σο θάησζη: 

 

Θ.Α 
Δμφδσλ 

Πεξηγξαθή Αχμεζε 
πηζηψζεσλ  

10.6273 Φσηηζκφο θαη θίλεζε (κε ειεθηξηζκφ ή θσηαέξην) 
γηα δηθέο ηνπο ππεξεζίεο 

50.455,23€ 
 

20.6211 Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, 
Πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

145.000 
 

25.6211,01 Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία  

130.000 
 

20.7325.04 Αλαβάζκηζε δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ πιαηεηψλ 
θνηλνηήησλ Θαζηαλνχζαο θαη Αλ Πνξνίσλ  

100.000 

χλνιν  425.455,23 

Θ.Α. 
Δζφδσλ 

Πεξηγξαθή Αχμεζε 
πηζηψζεσλ 

1211.06 Δπηρνξήγεζε γηα θάιπςε αλαγθψλ θαζαξηφηεηαο 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

84.550,54 

χλνιν  84.550,54 
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Οι παραπάνω μεηαβολές πιζηώζεων δεν μεηαβάλλοσν  ηο αποθεμαηικό  
 

Γ. Δπίζεο εγθξίλεηαη ε ελίζρπζε ησλ θάησζη ΘΑΔ κε κεηαθνξά πηζηψζεσλ απφ ην 
απνζεκαηηθφ 

 

Οι παραπάνω μεηαβολές πιζηώζεων μειώνοσν ηο αποθεμαηικό καηά 
48.147€. 
 

Απφ ην ζχλνιν ηεο αλακφξθσζεο πξνθαιείηαη κείσζε ζην απνζεκαηηθφ θαη ε 
πίζησζή ηνπ δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ 178.821,26€. Ζ ζπλνιηθή 

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

 Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 93/2022.  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ. 

                Σ..Τ 
    ΚΑΤΡΟΦΡΤΓΖ ΘΤΡΗΑΘΟ 

          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΚΔΙΖ 

Σ.Τ 

 
Τπογραθές 13 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ 

Σ.Τ 

 
ΓΟΚΟΤΥΣΗΓΖ ΦΩΣΗΟ 

 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 
 

 ΚΑΤΡΟΦΡΤΓΖ ΘΤΡΗΑΘΟ 

Θ.Α 

Δμφδσλ 

Πεξηγξαθή Αχμεζε 

πηζηψζεσλ 

15.6041.02 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο 

κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά 
επηδφκαηα)- ΘΑΘΑΡΗΣΡΗΔ ΥΟΙΔΗΩΛ. ρεηηθή ε 

εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο Γηνηθεηηθψλ 
Τπεξεζηψλ 

66.727,60 

 

15.6054.02 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ -
ΘΑΘΑΡΗΣΡΗΔ ΥΟΙΔΗΩΛ 

17.822,94 

χλνιν  84.550,54 

Θ.Α 

Δμφδσλ 

Πεξηγξαθή  Αχμεζε 

πηζηψζεσλ  

10.7134.02 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη πεξηθεξεηαθά. 

ρεηηθφ ην αίηεκα ηνπ Γεκάξρνπ 

7.692 

00.6735 Δπηρνξεγήζεηο ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη 
ζσκαηεία 

25.000 

15.6041.02 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο 
κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά 
επηδφκαηα)- ΘΑΘΑΡΗΣΡΗΔ ΥΟΙΔΗΩΛ. ρεηηθή ε 

εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο Γηνηθεηηθψλ 
Τπεξεζηψλ 

12.197,40 
(Ίδηνη 

Πφξνη) 

15.6054.02 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ -
ΘΑΘΑΡΗΣΡΗΔ ΥΟΙΔΗΩΛ 

3.257,60 
(Ίδηνη Πφξνη 

χλνιν   48.147 


