
                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθμ. 45/2022 τακτικής  συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Παλαμά.

ΑΡΙ  ΘΜ. ΑΠΟΦ.  
359/2022

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ:   6  ο             Π     Ε     Ρ     Ι     Λ     Η     Ψ     Η  
«Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της 19ης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικ.

Έτους 2022»
Στον Παλαμά και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους
2022, ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα  11.00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλαμά, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:  10196/23-12-
2022   έγγραφη  πρόσκληση  του Προέδρου  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  η  οποία  εκδόθηκε
σύμφωνα με  τις  σχετικές  διατάξεις  του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'  133)  και  της
Εγκυκλίου αρ. 375/απ 39167/02.06.2022, Α.Δ.Α.: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ  του ΥΠ.ΕΣ, για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο  εφτά (7)
μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη τέσσερα (4) , ήτοι:

A/A ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΩΝ
2. ΒΑΪΟΣ ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ

ΜΕΛΟΣ
ΠΑΡΩΝ

3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ >> ΑΠΩΝ
4. ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΩΝ
5. ΟΥΡΑΝΙΑ ΦΟΥΝΤΑ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ
6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ >> ΑΠΩΝ
7. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ >> ΑΠΩΝ

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 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης  είπε  στη Οικονομική Επιτροπή
τα παρακάτω:
 
«Κύριοι συνάδελφοι,

Από την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικ. Έτους 2022 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 Α.Π.  10083/21-12-2022 εισήγηση  της  Υπαλλήλου  της  Οικονομικής
Υπηρεσίας κ. Γκανταΐφη, η οποία αναφέρει τα εξής :

Aρχικό αποθεματικό : 290,95€.

Α)  Προτείνεται  αποδοχή  από  ΟΑΕΔ  συνολικού  ποσού  210,00€  μέρος  ποσού  γραμ:Α/986
30/11/22 για εργοδοτικές εισφορές του οκταμήνου προσωπικού.
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όποτε προτείνεται αναμόρφωση Πρ/σμού οικ. Έτους 2022 ως εξής: 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

 Την Ενίσχυση της πίστωσης  με  Κ.Α.4319.01    του σκέλους των εσόδων με τίτλο:  «ΟΑΕΔ
Έσοδα από πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα του»   ποσού:210,00€.

και αντίστοιχα την:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ

 Ενίσχυση  της  πίστωσης   με   Κ.Α.10-6054.03     του  σκέλους  των  εξόδων  με  τίτλο:
«Ασφαλιστικές εισφορές οκτάμηνου προσωπικού»   ποσού:210,00€ 

Β) Αποδοχή ποσού χρηματοδότησης  της πράξης με θέμα : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ» και ΑΔΑ:6ΑΚΥ4653ΠΓ-ΦΛΙ με την ένταξη τοε έργου
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»ΠΟΣΟΥ:500.000,00€ από το Π.Δ.Ε.και αναμόρφωση ως
εξής:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ   ΠΙΣΤΩΣΗΣ Ε  Σ  ΟΔΩΝ  
 Τη  Δημιουργία  της  πίστωσης   με   Κ.Α.1322.01     του  σκέλους  των  εσόδων  με  τίτλο:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Π.Δ.Ε.»   ποσού:500.000,00€

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
• Δημιουργία  της  πίστωσης   με   Κ.Α.64-7323.11     του  σκέλους  των  εξόδων  με  τίτλο:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»   ποσού:500.000,00

Γ)  Προτείνεται αποδοχή από υπ.εσωτερ.για λειτουργικές δαπάνες  σχολείων  συνολικού ποσού
50.190,00€, όποτε προτείνεται αναμόρφωση Πρ/σμού οικ. Έτους 2022 ως εξής: 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ    ΠΙΣΤΩΣΗΣ Ε  Σ  ΟΔΩΝ  
 Την Ενίσχυση της πίστωσης  με  Κ.Α.4311.01   του σκέλους των εσόδων με τίτλο:  «ΚΑΠ για

την  κάλυψη  των  λειτουργικών  αναγκών των  σχολείων  Α/θμιας  και  Β/θμιας  εκπαίδευσης
(άρθρο 55 ν. 1946/1991)»   ποσού:50.190,00€   

ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
 Την  Ενίσχυση  της  πίστωσης   με   Κ.Α.00-6711.01    του  σκέλους  των  εξόδων  με  τίτλο:

«ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ»   ποσού:50.190,00€

Δ) Προτείνεται αποδοχή από το υπουργ. εσωτ. της επιχορήγησης με ΑΔΑ:Ψ7Ω146ΜΤΛ6-Μ0Λ για
την  κάλυψη  δαπανών  λόγω  αύξησης  του  ενεργειακού  κόστους  ποσού  :43.674,00€  και
αναμόρφωση ως εξής:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ    ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ε  Σ  ΟΔΩΝ  
 Την Ενίσχυση  της  πίστωσης   με   Κ.Α.  1211.14    του  σκέλους  των  εσόδων  με  τίτλο:

«Επιχορήγηση Δήμων  της χώρας  για την κάλυψη λειτουργικών  και λοιπών γενικών δαπανών
τους λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους  από την αύξηση του ενεργειακού
κόστους»   ποσού:43.674,00€

Ε)  Για  ανάγκες  διάφορες  που  πρόεκυψαν   στο  Δήμο  προτείνονται  από  το  αποθεματικό  οι
παρακάτω μειώσεις κωδικών δαπανών του  προϋπολογισμού λόγω μη απορρόφησης :
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Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. ΤΙΤΛΟΣ 
ΔΑΠΑΝΩΝ

ποσο

00-6031.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

4.487,90

00-6031.01 Αμοιβή δικηγόρου με έμμισθη εντολή 5.895,40
00-6053.00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 

θέσεων
1.440,54

00-6053.01 Εργοδοτικές εισφορές 3.258,18
00-6073.01 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 

συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
500,00

00-6111.03 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ 500,00
00-6116.00 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 52,36
00-6121.00 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης  

(άρθρο 92 Ν.3852/2010,αρθρα 230,242 ΚΑΙ 
248 ΔΚΚ)

17.958,16

00-6122.00 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών 
συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)

964,75

00-6222.00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 
εσωτερικού

1.900,89

00-6331.00 Λοιποί φόροι και τέλη 2.139,23
00-6443.00 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 

εορτών
680,41

00-6451.00 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και 
ηλεκτρονικά μέσα

408,54

00-6463.00 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.411,63
00-6492.00 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 
πράξεων

13.841,29

00-6495.00 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 164,18
00-6511.00 Τόκοι δανείων εσωτερικού(ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 1.081,84
00-6721.03 Εισφορά υπέρ συνδέσμου αδέσποτων ζώων 7.645,68
00-6737.03 προγραμματική σύμβαση για τη λειτουργία 

Φορέα Διαχείρισης της Περιφερειακής 
Ενότητας Καρδίτσας ως τουριστικού 
προορισμού

20.000,00

10-6011.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

44.330,76

10-6011.01 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ 14.424,45
10-6012.00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 

εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές

301,00

10-6012.07 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές γραμματέων Τ.Κ.

5.176,20

10-6021.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

2.527,90

10-6041.02 Πρόγραμμα μαθητείας από ΕΠΑΛ 2.900,00
10-6051.00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 

σύμβαση δημοσίου δικαίου
15.288,29

10-6051.01 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΚΕΠ

3.315,68

10-6052.00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρόνου

3.532,50

10-6054.02 εργοδοτικές εισφορέσ απο τα προγράμματα 
μαθητείας των ΕΠΑΛ

1.000,00
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10-6142.13 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
2021

92,00

10-6212.00 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής 
διαδικασίας

2.000,00

10-6232.00 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων 
ακινήτων

1.200,00

10-6253.00 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 684,00
10-6279.01 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

ΜΕΣΩΝ
480,80

10-6323.01 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ 72,00
10-6461.00 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών 

καταστάσεων
946,00

10-6613.00 Προμήθεια εντύπων και υλικών 
μηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων

501,40

10-6634.00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού Δ.Παλαμά

15,38

10-6662.02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Δ.Ε.ΠΑΛΑΜΑ

246,06

10-6662.03 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Δ.Ε.ΣΕΛΛΑΝΩΝ

38,82

10-6662.04 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Δ.Ε.ΦΥΛΛΟΥ

19,60

10-6671.00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 105,09
10-7134.05 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

ηλεκτρονικών συγκροτήματων με τα 
παρελκόμενα

2.030,00

10-7518.01 Ιδρυτικό κεφάλαιο για τη σύσταση  
Ενεργειακής κοινότητας

30.000,00

15-6021.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

4.901,38

15-6021.01 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1.594,02

15-6041.02 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα) σχολικών καθαριστριών

1.141,62

15-6051.00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 
σύμβαση δημοσίου δικαίου

48,99

15-6052.00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρόνου

1.860,97

15-6054.02 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού) 
σχολικών καθαριστριών

912,44

20-6011.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

60,08

20-6021.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

1.328,44

20-6041.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

7.997,67

20-6041.01 Τακτικές αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών 1.057,00
20-6041.02 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)55-67

4.500,00
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20-6051.00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 
σύμβαση δημοσίου δικαίου

1.191,27

20-6052.00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρόνου

579,63

20-6054.00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 3.644,88
20-6054.01 Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων 

σπουδαστών
61,00

20-6054.02 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 
55-67

4.500,00

20-6253.00 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 820,00
20-6262.04 Συντήρηση και επέκταση ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων Δ.Ε.Παλαμά και Δ.Ε.Φύλλου
57,00

20-6262.05 Συντήρηση και επέκταση ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων Δ.Ε. Σελλάνων

49,92

20-6264.00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων

36,92

20-6322.00 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 787,00
20-6323.01 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ 205,00
20-6323.02 Λοιπά παράβολα 100,00
20-6662.04 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ
43,36

20-6672.00 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 40,79
25-6041.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

1.145,06

25-6054.00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 610,41
25-6264.12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΆΡΔΕΥΣΗΣ 
Δ.Ε.ΠΑΛΑΜΑ

372,00

25-6264.14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΆΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε 
ΦΥΛΛΟΥ

369,82

25-6272.02 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΥΠΕΡ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

100,00

25-6279.24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Δ.Ε.ΠΑΛΑΜΑ

89,00

25-6279.28 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Δ.Ε.ΦΥΛΛΟΥ

62,00

25-6662.12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ Δ.Ε. 
ΣΕΛΛΑΝΩΝ

132,44

25-6662.15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥΑΡΔΕΥΣΗΣ  Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ

94,87

30-6011.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

80.562,85

30-6021.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

149,38

30-6041.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)55-67

7.012,24

30-6041.04 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα) 8/μηνες συμβασεις

828,11

5

ΑΔΑ: 64Ω4ΩΞΛ-ΞΜΖ



30-6051.00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 
σύμβαση δημοσίου δικαίου

16.179,57

30-6052.00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρόνου

577,55

30-6054.00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 
55-67

1.442,18

30-6054.04 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 
8/μηνες συμβάσεις»

259,58

30-6061.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

349,70

30-6253.00 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.307,00
30-6263.01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
187,12

30-6264.00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων

78,47

30-6323.00 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 320,00
30-6323.01 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ 56,00
30-6323.03 Λοιπά παράβολα 100,00
30-6661.05 Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού 

αποχιονισμού για την αντιμετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών

3.000,00

30-6671.00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 98,67

35-6041.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

1.800,00

35-6051.00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 
σύμβαση δημοσίου δικαίου

117,26

35-6054.00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.058,55
35-6253.00 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 147,00
35-6264.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 

μηχανημάτων
85,05

35-6662.07 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Δ.ΣΕΛΛΑΝΩΝ

107,90

35-6662.08 Προμήθεια ξυλείας 33,92
35-6672.00 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 14,86
35-7131.07 Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου 151,50
00-8114.01 Απόδοση κρατήσεων προηγούμενης χρήσης 30.657,15
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ  403.901,70

και παράλληλα οι παρακάτω δημιουργίες και ενισχύσεις κωδικών δαπανών σύμφωνα με τα  κατωθι :

Άρθρο 165 /ν.4964/2022
Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού Ο . Τ . Α . 

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4915/2022 (Α’ 63) και το τριακοστό άρθρο του ν. 4917/2022 (Α’ 67),
περί προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., ισχύουν και για την κατάρτιση και τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού
των δήμων οικονομικού έτους 2023.

Άρθρο 15  Ν.4915/22
Προϋπολογισμοί Ο.Τ.Α. και νομικών τους προσώπων 

1.Ειδικά για την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022, οι Κεντρικοί 
Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) επενδυτικών δαπανών των δήμων, καθώς και το ειδικό τέλος (ΑΠΕ) της 
παρ. Α’1 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), μπορούν να διατίθενται προς αντιμετώπιση 
λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας και δεν μπορούν 
να καλυφθούν από το χρηματικό υπόλοιπο, τα τακτικά ή έκτακτα έσοδά τους. Από την εφαρμογή 
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της παρούσας δεν δύναται να προέλθει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, άμεση ή έμμεση, επιβάρυνση του 
κρατικού προϋπολογισμού.[1] 
2.Σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών ή επενδυτικών αναγκών των υπηρεσιών 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατά την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2022, 
η οικονομική επιτροπή του δήμου δύναται να συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού, ή να 
εισηγείται την αναμόρφωση αυτού, με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των εσόδων της παρ. 1, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των 
υπηρεσιών αυτών. Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής και η σχετική απόφαση τεχνικού 
προγράμματος, όπου απαιτείται, αποτελούν δεσμευτική εισήγηση για την κατάρτιση ή αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.[1] 
3.Σε περίπτωση αδυναμίας κατάρτισης ή αναμόρφωσης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, 
παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους και τις περιφέρειες, κατόπιν απόφασης της οικείας 
οικονομικής τους επιτροπής, να προβαίνουν σε συμφωνία με πιστωτές τους για τον διακανονισμό 
οφειλών τους. Η σχετική απόφαση της οικονομικής επιτροπής αποτελεί δεσμευτική εισήγηση για 
την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο 
δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο. 

Άρθρο τριακοστό Ν.4917/22
Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. 

Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/ 1975 (Α' 74), περί της χρήσης του ενιαίου 
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, έως την 30ή.6.2022, οι δήμοι μπορούν να 
χρησιμοποιούν έσοδα από ανταποδοτικά και πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη 
άλλων αναγκών τους, συμπεριλαμβανομένης της ισοσκέλισης ανταποδοτικών υπηρεσιών τους, κατά
την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους. Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής 
και η σχετική απόφαση τεχνικού προγράμματος, όπου απαιτείται, αποτελούν δεσμευτική εισήγηση 
για την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το 
οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. [1]

ως εξής :
ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
• Ενίσχυση της πίστωσης  με  Κ.Α. 10-6321.00  του σκέλους των εξόδων με τίτλο:  «Τέλη

κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων»   ποσού:350,00€
• Ενίσχυση της πίστωσης  με  Κ.Α.10-6211.00   του σκέλους των εξόδων με τίτλο:  «Αντίτιμο

ηλεκτρικού  ρεύματος  για  φωτισμό  οδών,  πλατειών  και  κοινόχρηστων  χώρων  και
παραγωγικής διαδικασίας»   ποσού:130.000,00€

• Ενίσχυση της πίστωσης  με  Κ.Α.30-6322.00   του σκέλους των εξόδων με τίτλο:  «Τέλη
κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων»   ποσού:1.800,00€

• Ενίσχυση  της  πίστωσης   με   Κ.Α.  30-6672.00   του  σκέλους  των  εξόδων  με  τίτλο:
«Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων»   ποσού:880,00€

• Ενίσχυση της πίστωσης  με  Κ.Α.20-6211.00   του σκέλους των εξόδων με τίτλο:  «Αντίτιμο
ηλεκτρικού  ρεύματος  για  φωτισμό  οδών,  πλατειών  και  κοινόχρηστων  χώρων  και
παραγωγικής διαδικασίας»   ποσού:298.000,00€

,

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
 το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
το άρθρο 3 παρ. 1 περ. β του Ν. 4623/2019,
την αριθμ. Πρωτ. 10083/21-12-2022   εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, 
την εισήγηση του Προέδρου
την ψηφοφορία των μελών
την τοποθέτηση των μελών όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
και  ύστερα από διαλογική συζήτηση,  ομόφωνα  :
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Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Ι   Ζ   Ε   Ι

Α) Την αποδοχή από ΟΑΕΔ συνολικού ποσού 210,00€ μέρος ποσού γραμ:Α/986 30/11/22 για
εργοδοτικές εισφορές του οκταμήνου προσωπικού.

Εγκρίνει την 19η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022 ως εξής :

ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

 Την Ενίσχυση της πίστωσης  με  Κ.Α.4319.01    του σκέλους των εσόδων με τίτλο:  «ΟΑΕΔ
Έσοδα από πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα του»   ποσού:210,00€.

και αντίστοιχα την:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ

 Ενίσχυση  της  πίστωσης   με   Κ.Α.10-6054.03     του  σκέλους  των  εξόδων  με  τίτλο:
«Ασφαλιστικές εισφορές οκτάμηνου προσωπικού»   ποσού:210,00€ 

Β) Την  Αποδοχή ποσού χρηματοδότησης  της πράξης με θέμα :  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ» και ΑΔΑ:6ΑΚΥ4653ΠΓ-ΦΛΙ με την ένταξη
τοε  έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»ΠΟΣΟΥ:500.000,00€  από  το  Π.Δ.Ε.  και
αναμορφώνει τον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2022 ως εξής:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ   ΠΙΣΤΩΣΗΣ Ε  Σ  ΟΔΩΝ  
 Τη  Δημιουργία  της  πίστωσης   με   Κ.Α.1322.01     του  σκέλους  των  εσόδων  με  τίτλο:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Π.Δ.Ε.»   ποσού:500.000,00€

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
• Δημιουργία  της  πίστωσης   με   Κ.Α.64-7323.11     του  σκέλους  των  εξόδων  με  τίτλο:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»   ποσού:500.000,00

Γ) Την αποδοχή από  Υπουργείο Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες  σχολείων  συνολικού
ποσού 50.190,00€ και αναμόρφωση Πρ/σμού οικ. Έτους 2022 ως εξής: 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ    ΠΙΣΤΩΣΗΣ Ε  Σ  ΟΔΩΝ  
 Την Ενίσχυση της πίστωσης  με  Κ.Α.4311.01   του σκέλους των εσόδων με τίτλο:  «ΚΑΠ για

την  κάλυψη  των  λειτουργικών  αναγκών των  σχολείων  Α/θμιας  και  Β/θμιας  εκπαίδευσης
(άρθρο 55 ν. 1946/1991)»   ποσού:50.190,00€   

ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
 Την  Ενίσχυση  της  πίστωσης   με   Κ.Α.00-6711.01    του  σκέλους  των  εξόδων  με  τίτλο:

«ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ»   ποσού:50.190,00€

Δ) Την αποδοχή από το υπουργ. εσωτ. της επιχορήγησης με ΑΔΑ:Ψ7Ω146ΜΤΛ6-Μ0Λ για την
κάλυψη δαπανών λόγω αύξησης του ενεργειακού κόστους ποσού :43.674,00€ και αναμόρφωση
Πρ/σμού οικ. Έτους 2022 ως εξής:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ    ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ε  Σ  ΟΔΩΝ  
 Την Ενίσχυση  της  πίστωσης   με   Κ.Α.  1211.14    του  σκέλους  των  εσόδων  με  τίτλο:

«Επιχορήγηση Δήμων  της χώρας  για την κάλυψη λειτουργικών  και λοιπών γενικών δαπανών
τους λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους  από την αύξηση του ενεργειακού
κόστους»   ποσού:43.674,00€
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Ε) Για ανάγκες διάφορες που πρόεκυψαν  στο Δήμο αποφασίζει, από το αποθεματικό να γίνουν
οι παρακάτω μειώσεις κωδικών δαπανών του  προϋπολογισμού λόγω μη απορρόφησης :

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. ΤΙΤΛΟΣ 
ΔΑΠΑΝΩΝ

ποσο

00-6031.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

4.487,90

00-6031.01 Αμοιβή δικηγόρου με έμμισθη εντολή 5.895,40
00-6053.00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 

θέσεων
1.440,54

00-6053.01 Εργοδοτικές εισφορές 3.258,18
00-6073.01 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 

συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
500,00

00-6111.03 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ 500,00
00-6116.00 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 52,36
00-6121.00 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης  

(άρθρο 92 Ν.3852/2010,αρθρα 230,242 ΚΑΙ 
248 ΔΚΚ)

17.958,16

00-6122.00 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών 
συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)

964,75

00-6222.00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 
εσωτερικού

1.900,89

00-6331.00 Λοιποί φόροι και τέλη 2.139,23
00-6443.00 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 

εορτών
680,41

00-6451.00 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και 
ηλεκτρονικά μέσα

408,54

00-6463.00 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.411,63
00-6492.00 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 
πράξεων

13.841,29

00-6495.00 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 164,18
00-6511.00 Τόκοι δανείων εσωτερικού(ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 1.081,84
00-6721.03 Εισφορά υπέρ συνδέσμου αδέσποτων ζώων 7.645,68
00-6737.03 προγραμματική σύμβαση για τη λειτουργία 

Φορέα Διαχείρισης της Περιφερειακής 
Ενότητας Καρδίτσας ως τουριστικού 
προορισμού

20.000,00

10-6011.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

44.330,76

10-6011.01 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ 14.424,45
10-6012.00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 

εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές

301,00

10-6012.07 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές γραμματέων Τ.Κ.

5.176,20

10-6021.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

2.527,90

10-6041.02 Πρόγραμμα μαθητείας από ΕΠΑΛ 2.900,00
10-6051.00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 

σύμβαση δημοσίου δικαίου
15.288,29

10-6051.01 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 3.315,68
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ΚΕΠ
10-6052.00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 

σύμβαση αορίστου χρόνου
3.532,50

10-6054.02 εργοδοτικές εισφορέσ απο τα προγράμματα 
μαθητείας των ΕΠΑΛ

1.000,00

10-6142.13 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
2021

92,00

10-6212.00 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής 
διαδικασίας

2.000,00

10-6232.00 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων 
ακινήτων

1.200,00

10-6253.00 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 684,00
10-6279.01 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

ΜΕΣΩΝ
480,80

10-6323.01 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ 72,00
10-6461.00 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών 

καταστάσεων
946,00

10-6613.00 Προμήθεια εντύπων και υλικών 
μηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων

501,40

10-6634.00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού Δ.Παλαμά

15,38

10-6662.02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Δ.Ε.ΠΑΛΑΜΑ

246,06

10-6662.03 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Δ.Ε.ΣΕΛΛΑΝΩΝ

38,82

10-6662.04 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Δ.Ε.ΦΥΛΛΟΥ

19,60

10-6671.00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 105,09
10-7134.05 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

ηλεκτρονικών συγκροτήματων με τα 
παρελκόμενα

2.030,00

10-7518.01 Ιδρυτικό κεφάλαιο για τη σύσταση  
Ενεργειακής κοινότητας

30.000,00

15-6021.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

4.901,38

15-6021.01 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1.594,02

15-6041.02 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα) σχολικών καθαριστριών

1.141,62

15-6051.00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 
σύμβαση δημοσίου δικαίου

48,99

15-6052.00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρόνου

1.860,97

15-6054.02 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού) 
σχολικών καθαριστριών

912,44

20-6011.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

60,08

20-6021.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

1.328,44

20-6041.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

7.997,67
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20-6041.01 Τακτικές αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών 1.057,00
20-6041.02 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)55-67

4.500,00

20-6051.00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 
σύμβαση δημοσίου δικαίου

1.191,27

20-6052.00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρόνου

579,63

20-6054.00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 3.644,88
20-6054.01 Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων 

σπουδαστών
61,00

20-6054.02 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 
55-67

4.500,00

20-6253.00 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 820,00
20-6262.04 Συντήρηση και επέκταση ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων Δ.Ε.Παλαμά και Δ.Ε.Φύλλου
57,00

20-6262.05 Συντήρηση και επέκταση ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων Δ.Ε. Σελλάνων

49,92

20-6264.00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων

36,92

20-6322.00 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 787,00
20-6323.01 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ 205,00
20-6323.02 Λοιπά παράβολα 100,00
20-6662.04 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ
43,36

20-6672.00 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 40,79
25-6041.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

1.145,06

25-6054.00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 610,41
25-6264.12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΆΡΔΕΥΣΗΣ 
Δ.Ε.ΠΑΛΑΜΑ

372,00

25-6264.14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΆΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε 
ΦΥΛΛΟΥ

369,82

25-6272.02 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΥΠΕΡ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

100,00

25-6279.24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Δ.Ε.ΠΑΛΑΜΑ

89,00

25-6279.28 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Δ.Ε.ΦΥΛΛΟΥ

62,00

25-6662.12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ Δ.Ε. 
ΣΕΛΛΑΝΩΝ

132,44

25-6662.15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥΑΡΔΕΥΣΗΣ  Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ

94,87

30-6011.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

80.562,85

30-6021.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

149,38

30-6041.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)55-67

7.012,24
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30-6041.04 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα) 8/μηνες συμβασεις

828,11

30-6051.00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 
σύμβαση δημοσίου δικαίου

16.179,57

30-6052.00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρόνου

577,55

30-6054.00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 
55-67

1.442,18

30-6054.04 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 
8/μηνες συμβάσεις»

259,58

30-6061.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

349,70

30-6253.00 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.307,00
30-6263.01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
187,12

30-6264.00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων

78,47

30-6323.00 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 320,00
30-6323.01 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ 56,00
30-6323.03 Λοιπά παράβολα 100,00
30-6661.05 Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού 

αποχιονισμού για την αντιμετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών

3.000,00

30-6671.00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 98,67

35-6041.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

1.800,00

35-6051.00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 
σύμβαση δημοσίου δικαίου

117,26

35-6054.00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.058,55
35-6253.00 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 147,00
35-6264.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 

μηχανημάτων
85,05

35-6662.07 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Δ.ΣΕΛΛΑΝΩΝ

107,90

35-6662.08 Προμήθεια ξυλείας 33,92
35-6672.00 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 14,86
35-7131.07 Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου 151,50
00-8114.01 Απόδοση κρατήσεων προηγούμενης χρήσης 30.657,15
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ  403.901,70

και παράλληλα οι παρακάτω δημιουργίες και ενισχύσεις κωδικών δαπανών σύμφωνα με τα  κατωθι :

Άρθρο 165 /ν.4964/2022
Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού Ο . Τ . Α . 

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4915/2022 (Α’ 63) και το τριακοστό άρθρο του ν. 4917/2022 (Α’ 67),
περί προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., ισχύουν και για την κατάρτιση και τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού
των δήμων οικονομικού έτους 2023.

Άρθρο 15  Ν.4915/22
Προϋπολογισμοί Ο.Τ.Α. και νομικών τους προσώπων 

1.Ειδικά για την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022, οι Κεντρικοί 
Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) επενδυτικών δαπανών των δήμων, καθώς και το ειδικό τέλος (ΑΠΕ) της 
παρ. Α’1 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), μπορούν να διατίθενται προς αντιμετώπιση 
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λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας και δεν μπορούν 
να καλυφθούν από το χρηματικό υπόλοιπο, τα τακτικά ή έκτακτα έσοδά τους. Από την εφαρμογή 
της παρούσας δεν δύναται να προέλθει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, άμεση ή έμμεση, επιβάρυνση του 
κρατικού προϋπολογισμού.[1] 
2.Σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών ή επενδυτικών αναγκών των υπηρεσιών 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατά την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2022, 
η οικονομική επιτροπή του δήμου δύναται να συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού, ή να 
εισηγείται την αναμόρφωση αυτού, με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των εσόδων της παρ. 1, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των 
υπηρεσιών αυτών. Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής και η σχετική απόφαση τεχνικού 
προγράμματος, όπου απαιτείται, αποτελούν δεσμευτική εισήγηση για την κατάρτιση ή αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.[1] 
3.Σε περίπτωση αδυναμίας κατάρτισης ή αναμόρφωσης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, 
παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους και τις περιφέρειες, κατόπιν απόφασης της οικείας 
οικονομικής τους επιτροπής, να προβαίνουν σε συμφωνία με πιστωτές τους για τον διακανονισμό 
οφειλών τους. Η σχετική απόφαση της οικονομικής επιτροπής αποτελεί δεσμευτική εισήγηση για 
την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο 
δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο. 

Άρθρο τριακοστό Ν.4917/22
Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. 

Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/ 1975 (Α' 74), περί της χρήσης του ενιαίου 
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, έως την 30ή.6.2022, οι δήμοι μπορούν να 
χρησιμοποιούν έσοδα από ανταποδοτικά και πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη 
άλλων αναγκών τους, συμπεριλαμβανομένης της ισοσκέλισης ανταποδοτικών υπηρεσιών τους, κατά
την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους. Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής 
και η σχετική απόφαση τεχνικού προγράμματος, όπου απαιτείται, αποτελούν δεσμευτική εισήγηση 
για την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το 
οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. [1]

ως εξής :
ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
• Ενίσχυση της πίστωσης  με  Κ.Α. 10-6321.00  του σκέλους των εξόδων με τίτλο:  «Τέλη

κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων»   ποσού:350,00€
• Ενίσχυση της πίστωσης  με  Κ.Α.10-6211.00   του σκέλους των εξόδων με τίτλο:  «Αντίτιμο

ηλεκτρικού  ρεύματος  για  φωτισμό  οδών,  πλατειών  και  κοινόχρηστων  χώρων  και
παραγωγικής διαδικασίας»   ποσού:130.000,00€

• Ενίσχυση της πίστωσης  με  Κ.Α.30-6322.00   του σκέλους των εξόδων με τίτλο:  «Τέλη
κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων»   ποσού:1.800,00€

• Ενίσχυση  της  πίστωσης   με   Κ.Α.  30-6672.00   του  σκέλους  των  εξόδων  με  τίτλο:
«Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων»   ποσού:880,00€

• Ενίσχυση της πίστωσης  με  Κ.Α.20-6211.00   του σκέλους των εξόδων με τίτλο:  «Αντίτιμο
ηλεκτρικού  ρεύματος  για  φωτισμό  οδών,  πλατειών  και  κοινόχρηστων  χώρων  και
παραγωγικής διαδικασίας»   ποσού:298.000,00€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 359/2022
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΣ ΒΑΪΟΣ
ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΦΟΥΝΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Δήμαρχος
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