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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022». 

 

Σήμερα, 6 Μαΐου 2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20:00΄ 

πραγματοποιήθηκε με Τηλεδιάσκεψη Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Χαριτωνίδη  μετά την 

υπ’ αριθμ.πρωτ.4128/29-04-2022 πρόσκληση  που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 

133/τ.Α΄/19-07-2018) τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 

11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγουσα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄55), η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  σε συνδυασμό 

με την αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 

«Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-

0Ρ5) .  

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη και απόντα 9 

μέλη οι κ.κ. Ζεκερίδης Χ., Ζουμπούλογλου Α., Ιωάννου Χρ., Κρυωνίδης Β.,  

Στάντζιος Π., Εμμανουηλίδου, Μπερμπερίδης Α., Καραγιαννίδου Π., Φυρινίδης Ε., 

επί συνόλου 27 μελών:  
ΠΑΡΟΝΤΑ 

1 Καγγελίδης Ιωάννης 7 Δαλακάκης Δημήτριος 13 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 8 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 14 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

3 Μουστάκα Μαρία 9 Μουλιστάνος Αθανάσιος 15 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

4 Χαριτωνίδης Ιωάννης 10 Παπαζώτου Κυριακή 16 Γεωργιάδης Ιωάννης 

5 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 11 Δολαπτσή Ηλιάνα 17 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

6 Χορόζογλου Παρθένα 12 Λουλούδης Ιωάννης 18 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

ΑΠΟΝΤΑ 

1 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 4 Κρυωνίδης Βασίλειος 7 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 

2 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 5 Στάντζιος Πασχάλης 8 Καραγιαννίδου Συμεωνίδου Π. 

3 Ιωάννου Χρήστος 6 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 9 Φυρινίδης Ευστάθιος 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κος Ζεκερίδης 

Θεμιστοκλής, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.  

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:  

1. Μπερμπερίδης Αθανάσιος (συνδέθηκε), ο οποίος έγινε δεκτός στην έναρξη 

της συνεδρίασης. 

2. Στάντζιος Πασχάλης (συνδέθηκε), ο οποίος έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο στο 

9ο θέμα της  ημερησίας διάταξης.  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 6/06.05.2022  

Με Τηλεδιάσκεψη  Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 65/2022 
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ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: 

1. Χορόζογλου Παρθένα, στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

2. Μουλιστάνος Αθανάσιος, στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

3. Παπαδόπουλος Παρασκευάς, στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

4. Χαλκίδης Χαράλαμπος, στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

5. Καγγελίδης Ιωάννης, στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

1. Τσεκούρας Γεώργιος, Πρόεδρος Κοινότητας Καλαμπακίου 

2. Γρηγοριάδης Ιωάννης, Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Αθανασίου  

 

Η συνεδρίαση έγινε με τηλεδιάσκεψη και πραγματοποιήθηκε μέσω της 

εφαρμογής webex.  

Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την σύνταξη 

του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο  πρόχειρων πρακτικών του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

Με την υπ’ αριθμ. 53/2022 απόφαση του Σώματος, η υπ’ αριθμ. 54/2022 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού συμφώνησε ομόφωνα το σώμα, 

συζητήθηκε εκτός ημερησίας διάταξης κατά την έναρξη της συνεδριάσεως.   

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης, σχετικό με την 

περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθμ. 64/2022 απόφαση – 

εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία έχει ως εξής: 

«…Περίληψη 

«Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, έγκριση 9ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022». 

 

Στο  Καλαμπάκι και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός 

Απριλίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα από 12.00΄ 

πραγματοποιήθηκε Μεικτή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου, 

υπό την Προεδρία του κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή   μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 3694/15-

04-2022 πρόσκληση  που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  το άρθρο 10 της  Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη 

λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ. αριθμ. 643/69472/24-09-

2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των 

συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας» (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5).  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, όλα τα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (σύνδεση) 

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ    ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (σύνδεση) 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

Αν και κλήθηκε  νόμιμα.   
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Ο Πρόεδρος πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για την λήψη των αποφάσεων της 7ης 

συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς την 6/4/2022.  

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 

την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικό 

με την περίληψη, θέτει υπόψη των μελών την υπ’ αριθμ.πρωτ. 3590/14-04-2022 

εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 
«…ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για τροποποίηση του προϋπολογισμού (9η 2022) 

 

 Σας γνωρίζουμε ότι λόγω υπηρεσιακών αναγκών προτείνεται η τροποποίηση του 

προϋπολογισμού έτους 2022 προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών του Δήμου. 

 Παρακαλούμε  λαμβάνοντας υπόψη σας: 

α) τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν. 3852/2012 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

β) τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 5 του Ν. 3536/07, όπου ορίζεται ότι 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  

γ) τις διατάξεις του άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59, η μεταφορά των πιστώσεων, γίνεται μέσα 

από το αποθεματικό, 

δ) τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ, έτους 2022, ο οποίος ψηφίστηκε με την 

αριθ. 165/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 92ΩΓΩ95-544), 

ε) την αριθμ. πρωτ. 3482/12-04-2022 εισήγηση του προϊσταμένου Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. 

Λατσίνογλου,  

στ) την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 4915/2022 

 

να αποφασίσετε σχετικά με την τροποποίηση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους ως 

ακολούθως: 

 

ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση & Ενίσχυση Κ.Α.  

ΚΑΕ Περιγραφή Τελευταίος 

Διαμορφωμένος 

Προϋπολογισμός 

Ποσό 

Αναμόρφωσης 

Διαμορφωμένος 

Προϋπολογισμός 

μετά την 

Αναμόρφωση 

1 2 (3)=(1)+(2) 

20/6263        Συντήρηση και 

επισκευή 

μεταφορικών μέσων 

15.610,00 248,40 15.858,40 

20/6671.01     Ανταλλακτικά 

μεταφορικών μέσων 

50.170,00 193,40 50.363,40 

30/6264        Συντήρηση και 

επισκευή λοιπών 

μηχανημάτων 

10.400,00 124,00 10.524,00 

30/6672.02     Προμήθεια 

ανταλλακτικών 

οχημάτων και 

μηχανημάτων  έργου 

30.150,00 25,00 30.175,00 

9111.01     Αποθεματικό 20.506,81 -590,80 19.916,01 

ΑΔΑ: ΕΨΤΔΩ95-1ΟΨ



 4 

Σύνολα 

Προϋπολογισμού 

  20.980.603,11 € 0,00 € 20.980.603,11 € 

 

 

 Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για την ανωτέρω τροποποίηση του 

προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 

Τέλος, η οικονομική υπηρεσία βεβαιώνει ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 

5% των τακτικών εσόδων του Δήμου..…..» 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά.  

 Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:   

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, 

τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 και με το άρθρο 

102 του Ν. 4876/2021 και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του άρθρου 50  

του Ν. 4873/2021 και ισχύει.  

3. Την  αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά 

το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» 

(ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5). 

4. Την ανωτέρω εισήγηση.  

5. Το υπ’ αριθμ.πρωτ. 3482/12-04-2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος.  

6. Την συμπληρωματική εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος για την εγγραφή 

στο σκέλος των εξόδων κωδικού 30/6615 με πίστωση 1.000€ για την 

προμήθεια μπλοκ δελτίων κινήσεως οχημάτων, μπλοκ διαταγών  πορείας και 

μπλοκ αποδείξεων παραλαβής καυσίμων με ισόποση μείωση του κωδικού 

εξόδων του αποθεματικού.  

7. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 5 του Ν. 3536/07.  

8. Τις διατάξεις του άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59, η μεταφορά των πιστώσεων, 

γίνεται μέσα από το αποθεματικό.  

9. Την βεβαίωση ότι το αποθεματικό δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών 

εσόδων του Δήμου.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Καταρτίζει και εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο σχέδιο 9ης τροποποίησης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, που έχει ως κάτωθι: 
 

ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση & Ενίσχυση Κ.Α.  

 

ΚΑΕ Περιγραφή Τελευταίος 
Διαμορφωμένος 
Προϋπολογισμός 

Ποσό 
Αναμόρφωσης 

Διαμορφωμένος 
Προϋπολογισμός 

μετά την 
Αναμόρφωση 

(1) (2) (3)=(1)+(2) 

20/6263        Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων 

15.610,00 248,40 15.858,40 

20/6671.01     Ανταλλακτικά μεταφορικών 
μέσων 

50.170,00 193,40 50.363,40 

30/6264        Συντήρηση και επισκευή 
λοιπών μηχανημάτων 

10.400,00 124,00 10.524,00 
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30/6615        Εκτυπώσεις, εκδόσεις, 
βιβλιοδετήσεις 

0,00 1.000,00 1.000,00 

30/6672.02     Προμήθεια ανταλλακτικών 
οχημάτων και μηχανημάτων  
έργου 

30.150,00 25,00 30.175,00 

9111.01     Αποθεματικό 20.506,81 -1.590,80 18.916,01 

Σύνολα 
Προϋπολογισμού 

  20.980.603,11 € 0,00 € 20.980.603,11 € 

 

Ο κος Δαλακάκης δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία του θέματος (εκτός σύνδεσης).  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 64/19-04-2022….». 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του Ν. 4635/2019 

(ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019), του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, και του άρθρου 

10 του Ν. 4674/2020. 

3. Την αριθμ.πρωτ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων 

των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας» (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5).  

4. Την ανωτέρω απόφαση - εισήγηση.  

5. Το υπ’ αριθμ.πρωτ. 3482/12-04-2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος.  

6. Την συμπληρωματική εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος για την εγγραφή 

στο σκέλος των εξόδων κωδικού 30/6615 με πίστωση 1.000€ για την 

προμήθεια μπλοκ δελτίων κινήσεως οχημάτων, μπλοκ διαταγών  πορείας και 

μπλοκ αποδείξεων παραλαβής καυσίμων με ισόποση μείωση του κωδικού 

εξόδων του αποθεματικού.  

7. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 5 του Ν. 3536/07.  

8. Τις διατάξεις του άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59, η μεταφορά των πιστώσεων, 

γίνεται μέσα από το αποθεματικό.  

9. Την βεβαίωση ότι το αποθεματικό δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών 

εσόδων του Δήμου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, η οποία έχει 

ως κάτωθι:  
ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση & Ενίσχυση Κ.Α.  
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ΚΑΕ Περιγραφή Τελευταίος 
Διαμορφωμένος 
Προϋπολογισμός 

Ποσό 
Αναμόρφωσης 

Διαμορφωμένος 
Προϋπολογισμός 

μετά την 
Αναμόρφωση 

(1) (2) (3)=(1)+(2) 

20/6263        Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων 

15.610,00 248,40 15.858,40 

20/6671.01     Ανταλλακτικά μεταφορικών 
μέσων 

50.170,00 193,40 50.363,40 

30/6264        Συντήρηση και επισκευή 
λοιπών μηχανημάτων 

10.400,00 124,00 10.524,00 

30/6615        Εκτυπώσεις, εκδόσεις, 
βιβλιοδετήσεις 

0,00 1.000,00 1.000,00 

30/6672.02     Προμήθεια ανταλλακτικών 
οχημάτων και μηχανημάτων  
έργου 

30.150,00 25,00 30.175,00 

9111.01     Αποθεματικό 20.506,81 -1.590,80 18.916,01 

Σύνολα 
Προϋπολογισμού 

  20.980.603,11 € 0,00 € 20.980.603,11 € 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 65/06.05.2022 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 

ΑΔΑ: ΕΨΤΔΩ95-1ΟΨ
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