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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Περίληψη 

«Έγκριση της αριθμ. 28/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 

Δήμου Δοξάτου, που αφορά στην έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2022» 

 

Στο  Καλαμπάκι και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 6η του μηνός 

Ιουνίου  2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα 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. 5487/02-

06-2022 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,  τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021, με το 

οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020, 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).  

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 τέσσερα (4) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ    ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

 

Αν και κλήθηκαν  νόμιμα.   

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 15/06-06-2022 Μεικτής 

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 90/2022 
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Παπαζώτου Κυριακή στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για την λήψη των αποφάσεων της 14ης  

συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς την 30/05/2022.  

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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με 

την περίληψη, θέτει υπόψη των μελών την αριθμ. 28/2022 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου,  η οποία έχει ως εξής:  

«….Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ Α 
 

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2022 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 

Δήμου Δοξάτου. 

Αριθ. Απόφασης: 28 

 

ΘΕΜΑ:   «Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022».           

 

 

Σήμερα την 19η Μαΐου 2022 ημέρα Πέμπτη, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς τακτική  
συνεδρίαση του Δ.Σ.  του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Δοξάτου, ύστερα 
από την αριθ. 787/13-05-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με: α) Τις διατάξεις του άρθρου  67 του  Ν.3852/10  σε συνδυασμό  με  το  άρθρο  
240Α  του Ν.3463/2006, το οποίο προστέθηκε με την παρ.5 του άρθρου 24 του 
Ν.3613/2007,                                                                                                                                                                                                                     

β) 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 

γ) Την αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά  το διάστημα εφαρμογής 
των μέτρων για τον περιορισμό της  διάδοσης της πανδημίας» (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), 
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

                                                                                                                                                                                                                      
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, όπως προκύπτει από τα ηλεκτρονικά μηνύματα 
ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 παρ. 3 και 96 παρ. 2 του Ν. 
3463/2006 δεδομένου ότι από τα έντεκα (11) μέλη βρέθηκαν παρόντα εφτά (7) μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ                         ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

1.  Χορόζογλου Παρθένα Πρόεδρος 
 

Φυρινίδης Ευστάθιος 
 

2. Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης  Καγγελίδης Ιωάννης      
 

3. Μπερμπερίδης Αθανάσιος   Παναγιώτου Ευθυμία  
 

4. Σερέτης Ανέστης Χαλκίδης Χαράλαμπος 
 

5. Καραγιαννίδου-Συμεωνίδου       
Παρασκευή 
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6. ΒασιλειάδηςΘεόφιλος  

7. Μολά Θεοδώρα  

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Πασχαλία Γουδεσίδου, υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

και εισηγούμενη το 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου την εισήγηση της Προϊσταμένης Διοικητικού-Οικονομικού, που έχει ως εξής:   

Σας γνωρίζουμε ότι οφείλουμε να προβούμε στην 3η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 

του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ προκειμένου προβούμε στην προμήθεια επίπλων και σκευών στον 

Βρεφικό Σταθμό της Δ.Ε. Δοξάτου(βρεφικός Κεφαλαρίου ) του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ    

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 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ, έτους 2022, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 

88/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ και την έγκριση νομιμότητας από την 

αποκεντρωμένη με την απόφ. ΑΜΘ 34854/4-2-2022. 

ε) την με αριθ.Πρωτ. 2155/2-12-2021 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ 

επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου. 

στ) την βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας ότι το αποθεματικό δεν υπερβαίνει το 5% των 
τακτικών εσόδων του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου. Επίσης : 
στ)Τις διατάξεις του Π.Δ.99/2017 (ΦΕΚ 141 /τ.Α/2017 άρθρο 3 και 4 όπου καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των βρεφονηπιακών Σταθμών και οι 
κατασκευαστικές διατάξεις των αντίστοιχων χώρων στις οποίες αναφέρεται ρητώς η 
καταλληλότητα του εξοπλισμού για την καλύτερη εξυπηρέτηση της βρεφικής /μεταβρεφικής 
ηλικίας  
 ζ)Την αναγκαιότητα εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων με την προμήθεια εξοπλισμού του 
Βρεφικού τμήματος Δ.Ε. Δοξάτου και την αντικατάσταση του παρόντος εξοπλισμού με 
σύγχρονα έπιπλα ώστε να διασφαλιστεί η παροχή ασφάλειας ,άνεσης των χρηστών, τόσο 
των μαθητών ,όσο και των διδασκόντων. 
η)Την ανάγκη δημιουργίας νέου ΚΑΕ κράτησης και απόδοσης για την Π.Ε.Μ.-Ο.Τ.Α ενός 
Υπαλλήλου μας  
 

Παρακαλούμε να αποφασίσετε για την έγκριση της 3ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του οικ. έτους 

2022 και ψήφιση των ΚΑΕ ως ακολούθως: 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ  

ΚΑΕ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
 Ποσό ( + / - ) 

4142.06 Κρατήσεις  ΠΕΜ ΟΤΑ  ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.Ε 300,00€ 

   Σύνολο Εξόδων 300,00€ 

 

ΑΔΑ: Ψ5Φ3Ω95-ΗΕ9



 

 

4 

 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

 

ΚΑΕ ΕΞΟΔΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ 
 

Ποσό ( + / - ) 

911.01 Αποθεματικό Γενικών Εξόδων ΜΕΙΩΣΗ   ΚΑΕ € 

  Σύνολο Εξόδων -5.742,17€€ 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ    ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2021 

Συνολικό ύψος προϋπολογισμού όπως αρχικά εγκρίθηκε 2.512.433,09€ 

Συνολικό ύψος προϋπολογισμού μετά την 1Η αναμόρφωση 2.509.144,17€ 

Συνολικό ύψος προϋπολογισμού μετά την 2Η αναμόρφωση 2.509.144,17€ 

Συνολικό ύψος προϋπολογισμού μετά την 3Η αναμόρφωση 2.509.144,17€ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 300,00€ 

 

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ∆.Σ. να αποφασίσουν σχετικά. 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την Πρόεδρο, και έλαβε υπόψη  την ανωτέρω εισήγηση και μετά από 

διαλογική συζήτηση: 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Εγκρίνει την 3η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, ως εξής: 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ  

ΚΑΕ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
 Ποσό ( + / - ) 

4142.06 Κρατήσεις  ΠΕΜ ΟΤΑ  ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.Ε 300,00€ 

   Σύνολο Εξόδων 300,00€ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

 

ΚΑΕ ΕΞΟΔΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ 
 

Ποσό ( + / - ) 

911.01 Αποθεματικό Γενικών Εξόδων ΜΕΙΩΣΗ   ΚΑΕ € 

  Σύνολο Εξόδων -5.742,17€€ 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ    ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2021 

Συνολικό ύψος προϋπολογισμού όπως αρχικά εγκρίθηκε 2.512.433,09€ 

Συνολικό ύψος προϋπολογισμού μετά την 1Η αναμόρφωση 2.509.144,17€ 

Συνολικό ύψος προϋπολογισμού μετά την 2Η αναμόρφωση 2.509.144,17€ 

Συνολικό ύψος προϋπολογισμού μετά την 3Η αναμόρφωση 2.509.144,17€ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 300,00€ 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2022….» 

ΚΑΕ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
 Ποσό ( + / - ) 

15/7133.01 Έπιπλα και σκέυη ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.Ε 5.742,17€ 

00/8242.06 Απόδοση κρατήσεων  ΠΕΜ-ΟΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α.Ε. 300,00 

  Σύνολο Εξόδων 6.042,17€ 

ΚΑΕ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
 Ποσό ( + / - ) 

15/7133.01 Έπιπλα και σκέυη ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.Ε 5.742,17€ 

00/8242.06 Απόδοση κρατήσεων  ΠΕΜ-ΟΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α.Ε. 300,00 

  Σύνολο Εξόδων 6.042,17€ 
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  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 απόφαση. 

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

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

πιστώσεων, γίνεται μέσα από το αποθεματικό, 

7. Τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ, έτους 2022, ο οποίος 

ψηφίστηκε με την αριθ. 88/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΝΠΔΔ και την έγκριση νομιμότητας από την αποκεντρωμένη με την απόφ. 

ΑΜΘ 34854/4-2-2022. 

8. Την  με αριθ.πρωτ. 2155/2-12-2021 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 

του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου. 

9. Την βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας ότι το αποθεματικό δεν 

υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου. 

10. Τις διατάξεις του Π.Δ.99/2017 (ΦΕΚ 141 /τ.Α/2017 άρθρο 3 και 4 όπου 

καθορίζονται οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των 

βρεφονηπιακών Σταθμών και οι κατασκευαστικές διατάξεις των αντίστοιχων 

χώρων στις οποίες αναφέρεται ρητώς η καταλληλότητα του εξοπλισμού για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση της βρεφικής /μεταβρεφικής ηλικίας. 

11. Την αναγκαιότητα εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων με την προμήθεια 

εξοπλισμού του Βρεφικού τμήματος Δ.Ε. Δοξάτου και την αντικατάσταση του 

παρόντος εξοπλισμού με σύγχρονα έπιπλα ώστε να διασφαλιστεί η παροχή 

ασφάλειας ,άνεσης των χρηστών, τόσο των μαθητών ,όσο και των 

διδασκόντων. 

12. Την ανάγκη δημιουργίας νέου ΚΑΕ κράτησης και απόδοσης για την Π.Ε.Μ.-

Ο.Τ.Α ενός Υπαλλήλου μας 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την αριθμ. 28/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 

Δήμου Δοξάτου, που αφορά στην 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2022, η οποία έχει ως κάτωθι:.   

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ  

ΚΑΕ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ  Ποσό ( + / - ) 

4142.06 Κρατήσεις  ΠΕΜ ΟΤΑ  ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.Ε 300,00€ 

   Σύνολο Εξόδων 300,00€ 

ΑΔΑ: Ψ5Φ3Ω95-ΗΕ9
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

 

ΚΑΕ ΕΞΟΔΑ ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΜΕΙΩΣΗ  

Ποσό ( + / - ) 

911.01 Αποθεματικό Γενικών 

Εξόδων 
ΜΕΙΩΣΗ   ΚΑΕ 

€ 

  Σύνολο Εξόδων -5.742,17€€ 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ    ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2021 

Συνολικό ύψος προϋπολογισμού όπως αρχικά 

εγκρίθηκε 

2.512.433,09€ 

Συνολικό ύψος προϋπολογισμού μετά την 1Η 

αναμόρφωση 

2.509.144,17€ 

Συνολικό ύψος προϋπολογισμού μετά την 2Η 

αναμόρφωση 

2.509.144,17€ 

Συνολικό ύψος προϋπολογισμού μετά την 3Η 

αναμόρφωση 

   2.509.144,17€ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 300,00€ 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 90/06-06-2022. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

    (υπογραφή)                 (υπογραφές) 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 

ΚΑΕ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ  Ποσό ( + / - ) 

15/7133.01 Έπιπλα και σκέυη ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.Ε 5.742,17€ 

00/8242.06 
Απόδοση κρατήσεων  

ΠΕΜ-ΟΤΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α.Ε. 

300,00 

  Σύνολο Εξόδων 6.042,17€ 

ΑΔΑ: Ψ5Φ3Ω95-ΗΕ9
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