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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 2ης/ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Χαλκηδόνος
Αριθ. Απόφασης 02/2015
Αρ.Πρωτ. 347/09-01-2015

Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισµού του ∆ήµου, έτους 2015

Στα Κουφάλια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 08/01/2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 7:30 µ.µ. προσεκλήθη
σε έκτακτη συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Χαλκηδόνος ύστερα από την µε αρ.πρωτ.331/8-1-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κου Κοσκινά Ευρυσθένη που επιδόθηκε σε καθένα από τους συµβούλους, σύµφωνα µε
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών, βρέθηκαν:
Απόντες
Παρόντες
1)
2)
3)

ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆ΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
ΜΗΝΤΣΙΟΥ∆ΗΣ ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

ΠΑΡΑΛΥΚΙ∆ΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ
ΒΛΑΪΚΟΥ∆ΗΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΣΜΑΗΛΙ∆ΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΑΠΙ∆ΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΞΕΝΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ-∆ΑΝΑΗ

14)
15)
16)
17)

ΧΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΩΥΣΙ∆ΗΣ ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ
ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΡΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΒΑ∆ΑΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΟΣ
ΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΪΝΑΣ ΖΗΣΗΣ

27)
28)
29)
30)

ΧΑΤΣΙ∆ΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΜΗΝΤΖΑΡΙ∆ΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΓΚΟΛΦΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

31)
32)

ΑΛΕΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΟΥΛΓΕΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

33)

ΜΩΫΣΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόµιµα και παραβρέθηκε και
ο ∆ήµαρχος κος Τσουκνιδάς Ιωάννης

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κος Κοσκινάς Ευρυσθένης κήρυξε την έναρξη της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης παρουσία και της
δηµοτικής υπαλλήλου Γεωργιάδου Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε το σώµα λέγοντας ότι η συνεδρίαση έχει τον χαρακτήρα του επείγοντος, διότι ο ∆ήµος
λόγω της προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών θα πρέπει µέχρι αύριο να προβεί στην έγκριση πρόσληψης οδηγού
και να εξασφαλίσει έγκαιρα την έγκριση του Συµβουλίου της Επικρατείας ώστε να προχωρήσει στην πρόσληψη οδηγού,
προκειµένου την εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.

ΟΜΟΦΩΝΑ
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε το έκτακτο της συνεδρίασης,
σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 111 παρ.3 του Ν.3463/2006 ∆ΚΚ
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 1ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε τίτλο «Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισµού
του ∆ήµου, έτους 2015» και έθεσε υπόψη των δηµοτικών συµβούλων:
την από 08/1/2015 Εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.


την από 08/1/2015 Εισήγηση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου.
Στην συνέχεια ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κος Μηντσιούδης Μαυρουδής, εισηγήθηκε του θέµατος και είπε ότι:
“O KAE 20.6041 «αποδοχές προσωπικού Ι∆ΟΧ» χρήζει ενίσχυσης µε το ποσό των 2.500,00 €, καθώς επίσης και ο ΚΑΕ
20.6054 “εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Ι∆ΟΧ” µε το ποσό των 900,00 €. Σύµφωνα µε το από 8/1/2015 έγγραφο
του γραφείου διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού και διαφάνειας και το από 8/1/2015 έγγραφο της Αντιδηµαρχίας
Καθαριότητας είναι ανάγκη να προσληφθεί ένας οδηγός press container για 2 µήνες για ανάγκες της υπηρεσίας
καθαριότητας. Επειδή στον προϋπολογισµό έτους 2015 δεν προβλέφθηκε σχετική πίστωση, εισηγούµαστε την
αναµόρφωση του προϋπολογισµού ως εξής:
αποσπούµε από τον ΚΑ 35.6011 «αποδοχές προσωπικού δηµοσίου δικαίου» πίστωση ποσού 2.500,00 €
αποσπούµε από τον ΚΑ 35.6011 «αποδοχές προσωπικού δηµοσίου δικαίου» πίστωση ποσού 900,00 €
Το συνολικό ποσό των 3.400,00 ευρώ το µεταφέρουµε στο αποθεµατικό
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Ήδη έχουν εκδοθεί οι αρ. 25529 & 25528/30-12-2014 αποφάσεις ∆ηµάρχου περί αυτοδίκαιης λύσης υπαλληλικής
σχέσης των Μυλωνά Άλκη και Σπάσου Παντελή. Εποµένως µέρος από το ποσό της µισθοδοσίας τους που έχει
προβλεφθεί στους ανωτέρω ΚΑΕ του προϋπολογισµού έτους 2015 µπορεί να διατεθεί για τις ανάγκες ενίσχυσης των
ΚΑΕ για την προσλήψη ενός ατόµου Ι∆ΟΧ.
Συνολικό ποσό µεταφοράς στο αποθεµατικό: 3.400,00 €
Στη συνέχεια µέσω του αποθεµατικού
- ενισχύουµε τον ΚΑ 20.6041 «αποδοχές προσωπικού Ι∆ΟΧ» µε το ποσό των 2.500,00 €
- ενισχύουµε τον ΚΑ 20.6054 «εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Ι∆ΟΧ» µε το ποσό των 900,00 €
Για την ανωτέρω αναµόρφωση έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.3463/2006, του άρθρου 23 παρ.5
Ν.3536/2007 και του άρθρου 8 παρ. 2 και άρθρου 83 του Β.∆. 1959.

Το δηµοτικό συµβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη:




την από 08/1/2015 Εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
την από 08/1/2015 Εισήγηση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου.
τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.3463/2006, του άρθρου 23 παρ.5 Ν 3536/2007 και του άρθρου 8 παρ. 2 και
άρθρου 83 του Β.∆. 1959

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Μειοψήφησαν οι κ.κ.Μωϋσίδης Σάββας και Χατσίδης Πασχάλης

Εγκρίνει την τροποποίηση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2015, όπως παρακάτω:
Αποσπούµε από τον:
ΚΑ 35.6011 «αποδοχές προσωπικού δηµοσίου δικαίου» πίστωση ποσού 2.500,00 €
ΚΑ 35.6011 «αποδοχές προσωπικού δηµοσίου δικαίου» πίστωση ποσού 900,00 €
Το συνολικό ποσό των 3.400,00 ευρώ το µεταφέρουµε στο αποθεµατικό
Στη συνέχεια µέσω του αποθεµατικού ενισχύουµε τον:
- ΚΑ 20.6041 «αποδοχές προσωπικού Ι∆ΟΧ» µε το ποσό των 2.500,00 €
- ΚΑ 20.6054 «εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Ι∆ΟΧ» µε το ποσό των 900,00 €
Από τις ανωτέρω µεταβολές τα έξοδα και το αποθεµατικό παραµένουν ως έχουν.
Για την ανωτέρω αναµόρφωση έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.3463/2006, του άρθρου 23 παρ.5 Ν
3536/2007 και του άρθρου 8 παρ. 2 και άρθρου 83 του Β.∆. 1959.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθµό 2/2015
Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.
Ο Πρόεδρος
Τα µέλη
(υπογραφή)
(υπογραφές)

Σωστό απόσπασµα
Ο ∆ήµαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ

