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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 123/2013    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

«ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013». 

Σήμερα Δευτέρα 29 Απριλίου  2013 και ώρα 20.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δήμου Σκύδρας, συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα 

από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. 7434/19-4-2013 του προέδρου του, που είχε 

δημοσιευθεί στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος 

Σκύδρας και είχε επιδοθεί με αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους 

και στο Δήμαρχο, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 

(Δ.Κ.Κ.), για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της 

ημερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 

δημοτικών συμβούλων  ήταν: 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1.Ανδρεάδης Ευστάθιος (Πρόεδρος) 

2.Καρακελίδης Δαμιανός 

(Αντιπρόεδρος)     

3.Πολυχρονιάδης Δημήτριος 

4.Παπαδοπούλου Μαρία   

5.Σεμερτσίδης Θεοφάνης 

6.Ιγνατιάδου Αικατερίνη 

7.Καραγιάννης Μιχαήλ 

8.Θεοδωρίδης Ιωάννης 

        9.Καλώση Αικατερίνη   

10.Καρασαββίδης Λάζαρος 

      

      11. Πεντερίδης Αλέξιος  

        12.Κερμανίδης Κων/νος 

        13Αλατζάς Σάββας 

        14.Κωστόπουλος Κων/νος  

        15.Βασιλείου Φώτιος  

        16.Αλεξανδρίδης Παύλος 

        17. Μηνάς Στυλιανός 

        18. Καλαϊτζόγλου Νικόλαος     

        19. Σουρουτζίδης Στυλιανός 

        20.Καρρά Γεωργία 

        21.Μίμης Δημήτριος 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1.Αλεξανδρίδου Ραχήλ (Γραμματέας) 2. Τζαμτζής Ιορδάνης 

3. Κελεσίδης Χρήστος 

5. Ξανθόπουλος Χρήστος 

     

4.  Κρητίδου Ευφροσύνη 

6. Παπαδόπουλος Θωμάς 

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Καραπαναγιώτης Ιγνάτιος, τακτικός υπάλληλος του 

Δήμου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, για την 

τήρηση των πρακτικών (που αναπλήρωσε τον Κυριάκο Παπαδόπουλο που κατέθεσε 

αίτηση για συνταξιοδότηση). 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Χοϊδης Γεώργιος.  

Ο πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κάνει την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου αρχίζουν να 

συζητούν το θέμα  της  ημερήσιας διάταξης:  

 

 



 Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης o πρόεδρος είπε ότι προέκυψε η 

ανάγκη    ενίσχυσης και δημιουργίας Κ.Α του προυπ/σμού του Δήμου έτους 2013 και 

συγκεκριμένα δημιουργία Κ.Α 25/7336.007 «Καθαρισμός ρεμάτων και 

αποστραγγιστικών αυλακών στο Δήμο Σκύδρας» με ποσό 69.814,80 ευρώ , 

ενίσχυσης Κ.Α 80/8117.684 “Οφειλή σε Καμαράκη Χρήστο ΕΠΕ από είδη σιδήρου” 

με ποσό 4.000,27 ευρώ , δημιουργίας Κ.Α 80/8117.710 “Οφειλή σε Κούρλη Στέργιο 

από προμήθεια οικοδομικών υλικών” με ποσό 32.994,75 ευρώ , ενίσχυσης Κ.Α 

10/6265  “Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και 

λοιπού εξοπλισμού” με ποσό 10.000,00 ευρώ , δημιουργίας Κ.Α 80/8117.164 

“Οφειλή σε Χατζηβασιλειάδη Κων/νο από έξοδα κίνησης και διανυκτέρευσης” με 

ποσό 2.004,16 ευρώ , και νέου Κ.Α εσόδων 00/4124.007 “Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων συμβάσεων” με ποσό 1.000,00 ευρώ , δημιουργίας Κ.Α 80/8224.007 

“Ενιαία ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων συμβάσεων” με ποσό 1.000,00 ευρώ και πρέπει 

να αναμορφώσουμε τον προυπ/σμό εσόδων-εξόδων  προυπ/σμού έτους 2013 

Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον πρόεδρο, την 

εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας και τις διατάξεις του από 17-5-59 Β.Δ.,  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

  Ομόφωνα αναμορφώνουμε τον προυπ/σμό εσόδων-εξόδων του Δήμου έτους 2013 

για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό ως εξής ¨: 

     Εγγράφουμε στον σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α 00/4124.007 “Κράτηση Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων”  με ποσό 1.000,00 ευρώ και 

δημιουργούμε αυτόν νέο. 

   Εγγράφουμε στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α 80/8224.007 “   Κράτηση Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων” με ποσό 1.000,00 ευρώ και 

δημιουργούμε αυτόν νέο. 

    Μεταφέρουμε από τους Κ.Α 20/7333.006 “Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων” και 

Κ.Α 25/7312.001 “Συντήρηση αρδευτικών έργων(Μίσθωση μηχ/των)”δια μέσω του 

Κ.Α 90/9111 “αποθεματικό” ποσά 65.000,00 ευρώ και 4.814,80 ευρώ αντίστοιχα 

στον Κ.Α 25/7336.007 «Καθαρισμός ρεμάτων και αποστραγγιστικών αυλακών στο 

Δήμο Σκύδρας» με ποσό 69.814,80 ευρώ και δημιουργούμε αυτόν νέο .    

    Μεταφέρουμε από τον Κ.Α 80/8117.103 “Οφειλή σε Κίτσο Γεώργιο από 

εργασίες,υλικά”δια μέσω του Κ.Α 90/9111 “αποθεματικό” ποσό 32.994,75 ευρώ  

στον Κ.Α 80/8117.710 «Οφειλή σε Κούρλη Στέργιο από προμήθεια οικοδομικών 

υλικών» και δημιουργούμε αυτόν νέο .    

   Μεταφέρουμε από τον Κ.Α 80/8117.103 “Οφειλή σε Κίτσο Γεώργιο από 

εργασίες,υλικά”δια μέσω του Κ.Α 90/9111 “αποθεματικό” ποσό 11.000,00 ευρώ  

στον Κ.Α 10/6265 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών 

και λοιπού εξοπλισμού» και ενισχύουμε αυτόν ισόποσα .    

   Μεταφέρουμε από τον Κ.Α 80/8117.103 “Οφειλή σε Κίτσο Γεώργιο από 

εργασίες,υλικά”δια μέσω του Κ.Α 90/9111 “αποθεματικό” ποσό 4.000,27 ευρώ  στον 

Κ.Α 80/8117.684 «Οφειλή σε Καμαράκη Χρήστο ΕΠΕ από είδη σιδήρου” και 

ενισχύουμε αυτόν ισόποσα . 

   Μεταφέρουμε από τον Κ.Α 80/8117.103 “Οφειλή σε Κίτσο Γεώργιο από 

εργασίες,υλικά”δια μέσω του Κ.Α 90/9111 “αποθεματικό” ποσό 2.004,16 ευρώ  στον 

Κ.Α 80/8117.164 «Οφειλή σε Χ''βασιλειάδη Κων/νο από έξοδα κίνησης και 

ημερήσιας αποζημίωσης» και δημιουργούμε αυτόν νέο . 



Έτσι μετά την αναμόρφωση ο προυπ/σμός παρουσιάζει 

Έσοδα ευρώ 16.171.402,69             Έξοδα   16.148.575,50 

                                Αποθεματικό 22.827,19 

    ΄Ετσι συντάχθηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό  123 /2013 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        ΤΑ    ΜΕΛΗ 

                                              Ακολουθούν υπογραφές 

       Ακριβές απόσπασμα 

      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

AΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   


