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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Περίληψη  

«Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση της 25ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022». 

 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού 

Συμβουλίου σήμερα 17 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα της 

εβδομάδος Πέμπτη  και ώρα 12.00΄ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου μετά από την αριθμ. 11842/11-11-2022 γραπτή 

πρόσκληση που δόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους που είναι μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 

(ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/9-7-

2022).  

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

μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                            ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

Αν και κλήθηκαν νόμιμα  

 

Παρουσία της Καραγιαννίδου Παρασκευής, 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.  

 Τα θέματα 2ο και 3ο  της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν διότι 

συμπεριλήφθηκαν στην πρόσκληση εκ παραδρομής.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με 

την περίληψη, θέτει υπόψη των μελών  την υπ’ αριθμ.πρωτ. 11640/8-11-2022 

εισήγηση σε ορθή επανάληψη, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία 

έχει ως εξής : 

«……ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για τροποποίηση του προϋπολογισμού (25η 2022) 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 38/17-11-2022  

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής  Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 247/2022 
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 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) το από 04-11-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  

στ) την ανάγκη έγκαιρης απόδοσης στις Σχολικές Επιτροπές της 4ης δόσης 

χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων  

να αποφασίσετε σχετικά με την τροποποίηση του προϋπολογισμού του τρέχοντος 

έτους ως ακολούθως: 

ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Ενίσχυση Κ.Α.  

ΚΑΕ Περιγραφή Τελευταίος 

Διαμορφωμένος 

Προϋπολογισμός 

Ποσό 

Αναμόρφωσης 

Διαμορφωμένος 

Προϋπολογισμός 

μετά την 

Αναμόρφωση 

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

4311        ΚΑΠ για την κάλυψη 

των λειτουργικών 

αναγκών των σχολείων 

Α/θμιας και Β/θμιας 

εκπαίδευσης (άρθρο 

55, ν. 1946/1991) 

221.000,00 41.900,00 262.900,00 

Σύνολα 

Προϋπολογισμού 

  22.139.099,43   41.900,00   22.180.999,43   

 

ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Ενίσχυση Κ.Α. & Μείωση Κ.Α. 

ΚΑΕ Περιγραφή Τελευταίος 

Διαμορφωμένος 

Προϋπολογισμός 

Ποσό 

Αναμόρφωσης 

Διαμορφωμένος 

Προϋπολογισμός 

μετά την 

Αναμόρφωση 

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

00/6711.01     Απόδοση σε Σχολικές 

Επιτροπές 

221.000,00 41.900,00 262.900,00 
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45/6699.01     Προμήθεια φέρετρων 

και ξύλινων σταυρών 

για τον ενταφιασμό 

σωρών στα κοιμητήρια 

του Αγ.Αθανασίου 

0,00 2.864,00 2.864,00 

45/7336.02     Προμήθεια και 

τοποθέτηση μαρμάρων 

για το οστεοφυλάκιο  

Τ.Κ  Αγ. ΑΘανασίου 

(ΣΑΤΑ 2020) 

4.000,00 -2.864,00 1.136,00 

Σύνολα 

Προϋπολογισμού 

  22.139.099,43   41.900,00   22.180.999,43   

 

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. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 

σχετικά.  

Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:   

1. 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 τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 4915/2022 

και ισχύει. 

2. 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. 

3. Την  αριθμ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» 

(ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75). 

4. Την ανωτέρω εισήγηση. 

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

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59, σύμφωνα με τις οποίες η 

μεταφορά των πιστώσεων, γίνεται μέσα από το αποθεματικό.  

7. Τις διατάξεις της  παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 4915/2022 

8. Τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ, έτους 2022, ο οποίος 

ψηφίστηκε με την αριθ. 165/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

(ΑΔΑ: 92ΩΓΩ95-544). 

9. Το από 04-11-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.   

10. Την ανάγκη έγκαιρης απόδοσης στις Σχολικές Επιτροπές της 4ης δόσης 

χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων.  

11. Την βεβαίωση ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των 

τακτικών εσόδων του Δήμου 

 

ΑΔΑ: ΨΦΛΘΩ95-Ρ9Π



 

4 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο 25ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 ως εξής: 

ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Ενίσχυση Κ.Α.  

ΚΑΕ Περιγραφή Τελευταίος 

Διαμορφωμένος 

Προϋπολογισμός 

Ποσό 

Αναμόρφωσης 

Διαμορφωμένος 

Προϋπολογισμός 

μετά την 

Αναμόρφωση 

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

4311        ΚΑΠ για την κάλυψη 

των λειτουργικών 

αναγκών των σχολείων 

Α/θμιας και Β/θμιας 

εκπαίδευσης (άρθρο 

55, ν. 1946/1991) 

221.000,00 41.900,00 262.900,00 

Σύνολα 

Προϋπολογισμού 

  22.139.099,43   41.900,00   22.180.999,43   

 

ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Ενίσχυση Κ.Α. & Μείωση Κ.Α. 

ΚΑΕ Περιγραφή Τελευταίος 

Διαμορφωμένος 

Προϋπολογισμός 

Ποσό 

Αναμόρφωσης 

Διαμορφωμένος 

Προϋπολογισμός 

μετά την 

Αναμόρφωση 

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

00/6711.01     Απόδοση σε Σχολικές 

Επιτροπές 

221.000,00 41.900,00 262.900,00 

45/6699.01     Προμήθεια φέρετρων 

και ξύλινων σταυρών 

για τον ενταφιασμό 

σωρών στα κοιμητήρια 

του Αγ.Αθανασίου 

0,00 2.864,00 2.864,00 

45/7336.02     Προμήθεια και 

τοποθέτηση μαρμάρων 

για το οστεοφυλάκιο  

Τ.Κ  Αγ. ΑΘανασίου 

(ΣΑΤΑ 2020) 

4.000,00 -2.864,00 1.136,00 

Σύνολα 

Προϋπολογισμού 

  22.139.099,43   41.900,00   22.180.999,43   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 247/17-11-2022. 

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 
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