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Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Παλαμά.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.
303/2018

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ο

ΘΕΜΑ: 3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.»
Στον Παλαμά και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 5η του μηνός Νοεμβρίου του έτους
2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλαμά, ύστερα από την αρίθμ.πρωτ.
8495/30-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που τοιχοκολλήθηκε στο συνήθη τόπο
δημοσιεύσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 6
του Ν. 4555/2018:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο εφτά (7)
μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη έξι (6) , ήτοι:
A/A
ONOMATEΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΡΩΝ
2.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΚΑΖΟΥΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΠΑΡΩΝ
3.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΩΡΙΔΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΠΑΡΩΝ
4.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΑΠΩΝ
5.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΠΑΡΩΝ
6.
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΡΩΝ
7.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΕΡΕΠΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΠΑΡΩΝ
Επομένως υφίσταται νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πέτρου Σωτηρία για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο Πρόεδρος αναφερόμενος επί του 3ου θέματος ημερησίας διάταξης είπε στη Οικονομική
Επιτροπή τα παρακάτω:
«Κύριοι συνάδελφοι,
Από την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικ. Έτους 2018 και την
έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, παρουσιάστηκαν
υπηρεσιακά γεγονότα και απρόοπτες ανάγκες που επιβάλλουν την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού.
Θέτω υπόψη σας την αριθμ. πρωτ. 8635/05-11-2018 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
στην οποία αναφέρονται τα εξής :
1.
Α)ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» ΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε. ΜΕ ΑΔΑ: ΩΨ58465ΧΘ7-186 και συνολικό ποσό 85.500,00€,
56.500€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΚΑΙ 29.000,00 από ιδίους πόρους
Και
Β) βάσει του χρονοδιαγράμματος προτείνουμε αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
ως εξής:
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 Την εγγραφή ποσού 56.500,00€ στο σκέλος των εσόδων, δημιουργώντας μια νέα πίστωση
στον Κ.Α. 1322.06, με τίτλο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» χρηματοδότηση για το έργο ''Κατασκευή
ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ στα σχολεία, Δήμου Παλαμά» χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Τη μεταφορά του ποσού των 56.500,00€ μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου με Κ.Α.90-9111.00
και την εγγραφή του στο σκέλος των εξόδων δημιουργώντας νέα πίστωση έργου του σκέλους
των εξόδων ,προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός του 2018, ήτοι
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
 Τη δημιουργία της πίστωσης του Κ.Α. 60-7311.01 με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών πρόσβασης
ΑΜΕΑ στα σχολεία, Δήμου Παλαμά», εγγράφοντας ποσό 56.500,00 € χρηματοδοτούμενο από
έκτακτα ειδικευμένα
2.
Α)ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
,ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ » ΒΑΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΕΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε. ΜΕ ΑΔΑ: 6ΖΓΣ465ΧΘ7-ΑΝΜ
και
συνολικό ποσό
172.500,00€, 160.000,00€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΚΑΙ 12.500,00 από
ιδίους πόρους
Και
Β) βάσει του χρονοδιαγράμματος προτείνουμε αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
ως εξής:
 Την εγγραφή ποσού 160.000,00€ στο σκέλος των εσόδων δημιουργώντας μια νέα πίστωση
στον Κ.Α. 1322.08 με τίτλο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ'χρηματοδότηση για την προμήθεια μηχανημάτων
έργου,οχημάτων
και
συνοδευτικού εξοπλισμού του δήμου Παλαμά» χρηματοδότηση
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Τη μεταφορά του ποσού των 160.000,00€ μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου με Κ.Α.909111.00 και την εγγραφή του στο σκέλος των εξόδων δημιουργώντας νέα πίστωση έργου του
σκέλους των εξόδων ,προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός του 2018, ήτοι
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΔ
 Τη δημιουργία της πίστωσης του Κ.Α. 64-7131.01 με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου,
οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού του δήμου Παλαμά» εγγράφοντας ποσό 160.000,00€
3.
Α)ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Παλαμά» ΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε.ΜΕ ΑΔΑ:611Α465ΧΘ7-42Τ και συνολικό ποσό 264.306,00€,
200.000,00€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΚΑΙ 64.306,00από ιδίους πόρους
Και
Β) βάση του χρονοδιαγράμματος προτείνουμε αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
ως εξής:
 Την εγγραφή ποσού 200.000,00 στο σκέλος των εσόδων δημιουργώντας μια νέα πίστωση
στον Κ.Α. 1322.07 με τίτλο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Χρηματοδότηση για την πράξη προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Παλαμά»
χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Τη μεταφορά του ποσού των 200.000,00€ μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου, με Κ.Α.909111.00 και την εγγραφή του στο σκέλος των εξόδων δημιουργώντας νέα πίστωση έργου του
σκέλους των εξόδων ,προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός του 2018, ήτοι
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
 Τη δημιουργία της πίστωσης του Κ.Α. 64-7322.02 με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Παλαμά» εγγράφοντας ποσό
200.000,00€.
4)
Α)ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ» ΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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ΜΕ ΑΔΑ: 6Α4Θ7ΛΡ-ΑΒ5
και τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.ΠΑΛΑΜΑ» με συνολικό ποσό
310.000,00€,
Και
Β) βάση του χρονοδιαγράμματος προτείνουμε αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 ως
εξής:
 Την εγγραφή ποσού 50.000,00€, στο σκέλος των εσόδων δημιουργώντας μια νέα πίστωση
στον Κ.Α. 1328.11 με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.ΠΑΛΑΜΑ» χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.
Τη μεταφορά του ποσού των 50.000,00€ μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου με Κ.Α.90-9111.00
και την εγγραφή του στο σκέλος των εξόδων δημιουργώντας νέα πίστωση έργου του σκέλους
των εξόδων ,προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός του 2018, ήτοι
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
 Τη δημιουργία της πίστωσης του Κ.Α.με Κ.Α.64-7341.01
Δ.Ε.ΠΑΛΑΜΑ» εγγράφοντας ποσό 50.000,00 €.

με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

5)
Α)ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ» ΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΕ ΑΔΑ: 6Α4Θ7ΛΡ-ΑΒ5
και τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.ΦΥΛΛΟΥ» με
συνολικό ποσό 302.000,00€,
Και
Β) βάση του χρονοδιαγράμματος προτείνουμε αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
ως εξής:
 Την εγγραφή ποσού 50.000,00 στο σκέλος των εσόδων δημιουργώντας μια νέα πίστωση
στον Κ.Α. 1328.12 με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.ΦΥΛΛΟΥ» χρηματοδότηση ΕΣΠΑ
Τη μεταφορά του ποσού των 50.000,00€ μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου με Κ.Α.90-9111.00
και την εγγραφή του στο σκέλος των εξόδων δημιουργώντας νέα πίστωση έργου του σκέλους
των εξόδων ,προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός του 2018, ήτοι
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
 Τη δημιουργία της πίστωσης του Κ.Α.64-7341.02
ΦΥΛΛΟΥ» εγγράφοντας ποσό 50.000,00 €.

με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.

6)
Α) ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ» ΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΕ ΑΔΑ: 6Α4Θ7ΛΡ-ΑΒ5
και τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.ΣΕΛΛΑΝΩΝ» με
συνολικό
ποσό 335.000,00€,
Και
Β) βάση του χρονοδιαγράμματος προτείνουμε αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
ως εξής:
 Την εγγραφή ποσού 50.000,00 στο σκέλος των εσόδων δημιουργώντας μια νέα πίστωση
στον Κ.Α. 1328.13 με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.ΣΕΛΛΑΝΩΝ» χρηματοδότηση ΕΣΠΑ
Τη μεταφορά του ποσού των 50.000,00€ μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου με Κ.Α.90-9111.00
και την εγγραφή του στο σκέλος των εξόδων δημιουργώντας νέα πίστωση έργου του σκέλους
των εξόδων ,προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός του 2018, ήτοι
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
 Τη δημιουργία της πίστωσης του Κ.Α.64-7341.03 με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.
ΣΕΛΛΑΝΩΝ» εγγράφοντας ποσό 50.000,00 €.
Επίσης:
Με το άρθρο 8 παρ 4 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας,
αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον
«Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των
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πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας
μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμών».
Οπότε προτείνεται:
ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
 Μείωση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6122.00 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αποζημίωση
και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)» ποσού 10.000 ,00€.
 Μείωση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6222.00 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Τηλεφωνικά,
τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού» ποσού 2.000 ,00€.
 Την μείωση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6738.01 του σκέλους των εξόδων με τίτλο:
«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΜΑ
(ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.)»
εγγράφοντας ποσό 15.000,00€.
Τη μεταφορά του ποσού των 28.000,00€ μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου με Κ.Α.90-9111.00
και την εγγραφή του στο σκέλος των εξόδων δημιουργώντας και ενισχύοντας τους παρακάτω
κωδικούς στο σκέλος των εξόδων ,προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός 2018:
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
 Τη δημιουργία της πίστωσης του Κ.Α. 00-6731.02 του σκέλους των εξόδων με τίτλο:
«Επιχορήγηση στην δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή» εγγράφοντας ποσό 8.345,87€.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
 Την ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α. 10-6056.01του σκέλους των εξόδων με τίτλο:
«ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ» εγγράφοντας ποσό 1.200,00€.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
 Την δημιουργία της πίστωσης του Κ.Α. 15-6211.00 του σκέλους των εξόδων με τίτλο:
«Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας ,αθλητικών χώρων» εγγράφοντας ποσό 15.000,00€.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
 Την ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6151.00 του σκέλους των εξόδων με τίτλο:
«Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων» εγγράφοντας ποσό
2.454,13€
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 72 του Ν.
3852/2010, την αριθμ. πρωτ. 8635/05-11-2018 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, την
εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα :
Α

Π

Ο

Φ

Α

Σ

Ι

Ζ

Ε

Ι

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 ως εξής:
1.
Α)ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» ΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε. ΜΕ ΑΔΑ: ΩΨ58465ΧΘ7-186 και συνολικό ποσό 85.500,00€,
56.500€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΚΑΙ 29.000,00 από ιδίους πόρους
Και
Β) βάσει του χρονοδιαγράμματος προτείνουμε αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
ως εξής:
 Την εγγραφή ποσού 56.500,00€ στο σκέλος των εσόδων, δημιουργώντας μια νέα πίστωση
στον Κ.Α. 1322.06, με τίτλο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» χρηματοδότηση για το έργο ''Κατασκευή
ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ στα σχολεία, Δήμου Παλαμά» χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Τη μεταφορά του ποσού των 56.500,00€ μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου με Κ.Α.90-9111.00
και την εγγραφή του στο σκέλος των εξόδων δημιουργώντας νέα πίστωση έργου του σκέλους
των εξόδων ,προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός του 2018, ήτοι

ΑΔΑ: 738ΧΩΞΛ-ΕΧΠ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
 Τη δημιουργία της πίστωσης του Κ.Α. 60-7311.01 με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών πρόσβασης
ΑΜΕΑ στα σχολεία, Δήμου Παλαμά», εγγράφοντας ποσό 56.500,00 € χρηματοδοτούμενο από
έκτακτα ειδικευμένα
2.
Α)ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
,ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ » ΒΑΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΕΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε. ΜΕ ΑΔΑ: 6ΖΓΣ465ΧΘ7-ΑΝΜ
και
συνολικό ποσό
172.500,00€, 160.000,00€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΚΑΙ 12.500,00 από
ιδίους πόρους
Και
Β) βάσει του χρονοδιαγράμματος προτείνουμε αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
ως εξής:
 Την εγγραφή ποσού 160.000,00€ στο σκέλος των εσόδων δημιουργώντας μια νέα πίστωση
στον Κ.Α. 1322.08 με τίτλο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ'χρηματοδότηση για την προμήθεια μηχανημάτων
έργου,οχημάτων
και
συνοδευτικού εξοπλισμού του δήμου Παλαμά» χρηματοδότηση
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Τη μεταφορά του ποσού των 160.000,00€ μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου με Κ.Α.909111.00 και την εγγραφή του στο σκέλος των εξόδων δημιουργώντας νέα πίστωση έργου του
σκέλους των εξόδων ,προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός του 2018, ήτοι
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΔ
 Τη δημιουργία της πίστωσης του Κ.Α. 64-7131.01 με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου,
οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού του δήμου Παλαμά» εγγράφοντας ποσό 160.000,00€
3.
Α)ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Παλαμά» ΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε.ΜΕ ΑΔΑ:611Α465ΧΘ7-42Τ και συνολικό ποσό 264.306,00€,
200.000,00€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΚΑΙ 64.306,00από ιδίους πόρους
Και
Β) βάση του χρονοδιαγράμματος προτείνουμε αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
ως εξής:
 Την εγγραφή ποσού 200.000,00 στο σκέλος των εσόδων δημιουργώντας μια νέα πίστωση
στον Κ.Α. 1322.07 με τίτλο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Χρηματοδότηση για την πράξη προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Παλαμά»
χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Τη μεταφορά του ποσού των 200.000,00€ μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου, με Κ.Α.909111.00 και την εγγραφή του στο σκέλος των εξόδων δημιουργώντας νέα πίστωση έργου του
σκέλους των εξόδων ,προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός του 2018, ήτοι
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
 Τη δημιουργία της πίστωσης του Κ.Α. 64-7322.02 με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Παλαμά» εγγράφοντας ποσό
200.000,00€.
4)
Α)ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ» ΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΕ ΑΔΑ: 6Α4Θ7ΛΡ-ΑΒ5
και τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.ΠΑΛΑΜΑ» με συνολικό ποσό
310.000,00€,
Και
Β) βάση του χρονοδιαγράμματος προτείνουμε αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 ως
εξής:
 Την εγγραφή ποσού 50.000,00€, στο σκέλος των εσόδων δημιουργώντας μια νέα πίστωση
στον Κ.Α. 1328.11 με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.ΠΑΛΑΜΑ» χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

ΑΔΑ: 738ΧΩΞΛ-ΕΧΠ

Τη μεταφορά του ποσού των 50.000,00€ μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου με Κ.Α.90-9111.00
και την εγγραφή του στο σκέλος των εξόδων δημιουργώντας νέα πίστωση έργου του σκέλους
των εξόδων ,προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός του 2018, ήτοι
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
 Τη δημιουργία της πίστωσης του Κ.Α.με Κ.Α.64-7341.01
Δ.Ε.ΠΑΛΑΜΑ» εγγράφοντας ποσό 50.000,00 €.

με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

5)
Α)ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ» ΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΕ ΑΔΑ: 6Α4Θ7ΛΡ-ΑΒ5
και τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.ΦΥΛΛΟΥ» με
συνολικό ποσό 302.000,00€,
Και
Β) βάση του χρονοδιαγράμματος προτείνουμε αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
ως εξής:
 Την εγγραφή ποσού 50.000,00 στο σκέλος των εσόδων δημιουργώντας μια νέα πίστωση
στον Κ.Α. 1328.12 με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.ΦΥΛΛΟΥ» χρηματοδότηση ΕΣΠΑ
Τη μεταφορά του ποσού των 50.000,00€ μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου με Κ.Α.90-9111.00
και την εγγραφή του στο σκέλος των εξόδων δημιουργώντας νέα πίστωση έργου του σκέλους
των εξόδων ,προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός του 2018, ήτοι
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
 Τη δημιουργία της πίστωσης του Κ.Α.64-7341.02
ΦΥΛΛΟΥ» εγγράφοντας ποσό 50.000,00 €.

με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.

6)
Α) ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ» ΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΕ ΑΔΑ: 6Α4Θ7ΛΡ-ΑΒ5
και τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.ΣΕΛΛΑΝΩΝ» με
συνολικό
ποσό 335.000,00€,
Και
Β) βάση του χρονοδιαγράμματος προτείνουμε αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
ως εξής:
 Την εγγραφή ποσού 50.000,00 στο σκέλος των εσόδων δημιουργώντας μια νέα πίστωση
στον Κ.Α. 1328.13 με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.ΣΕΛΛΑΝΩΝ» χρηματοδότηση ΕΣΠΑ
Τη μεταφορά του ποσού των 50.000,00€ μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου με Κ.Α.90-9111.00
και την εγγραφή του στο σκέλος των εξόδων δημιουργώντας νέα πίστωση έργου του σκέλους
των εξόδων ,προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός του 2018, ήτοι
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
 Τη δημιουργία της πίστωσης του Κ.Α.64-7341.03 με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.
ΣΕΛΛΑΝΩΝ» εγγράφοντας ποσό 50.000,00 €.
Επίσης:
Με το άρθρο 8 παρ 4 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας,
αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον
«Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των
πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας
μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμών».
Οπότε προτείνεται:
ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
 Μείωση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6122.00 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αποζημίωση
και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)» ποσού 10.000 ,00€.

ΑΔΑ: 738ΧΩΞΛ-ΕΧΠ
 Μείωση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6222.00 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Τηλεφωνικά,
τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού» ποσού 2.000 ,00€.
 Την μείωση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6738.01 του σκέλους των εξόδων με τίτλο:
«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΜΑ
(ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.)»
εγγράφοντας ποσό 15.000,00€.
Τη μεταφορά του ποσού των 28.000,00€ μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου με Κ.Α.90-9111.00
και την εγγραφή του στο σκέλος των εξόδων δημιουργώντας και ενισχύοντας τους παρακάτω
κωδικούς στο σκέλος των εξόδων ,προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός 2018:
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
 Τη δημιουργία της πίστωσης του Κ.Α. 00-6731.02 του σκέλους των εξόδων με τίτλο:
«Επιχορήγηση στην δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή» εγγράφοντας ποσό 8.345,87€.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
 Την ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α. 10-6056.01του σκέλους των εξόδων με τίτλο:
«ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ» εγγράφοντας ποσό 1.200,00€.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
 Την δημιουργία της πίστωσης του Κ.Α. 15-6211.00 του σκέλους των εξόδων με τίτλο:
«Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας ,αθλητικών χώρων» εγγράφοντας ποσό 15.000,00€.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
 Την ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6151.00 του σκέλους των εξόδων με τίτλο:
«Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων» εγγράφοντας ποσό
2.454,13€
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 303/2018
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής.
ΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
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ΛΩΡΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΕΡΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Δήμαρχος

