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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/10-4-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας –
Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης»
Αριθ. Απόφασης : 58/2017

ΘΕΜΑ : «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ
οικ. έτους 2017»

Στον Τρίλοφο και στα γραφεία του Ν.Π. που βρίσκονται στο Δημοτικό κατάστημα Τριλόφου,
πλατεία Δημαρχείου, σήμερα στις 10-4-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ, συνεδρίασε το
Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» μετά από την με αριθ. 1493/54-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ, που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και
στον Πρόεδρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του N. 3463/2006 (ΦΕΚ
114/Α/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών βρέθηκαν
παρόντα 12, δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Πρόεδρος
ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΜΑΥΡΟΥ ΧΙΟΝΙΑ, αναπλ. μέλος της ΣΚΙΖΑ
ΔΗΜΗΤΡΑΣ
6. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
7. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
8. ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
9. ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10. ΛΙΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12. ΤΙΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1.
2.
3.
4.
5.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΙΡΗΝΗ
3. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Κωνσταντινίδου Βασιλική, Προϊσταμένη Διοικητικού του
Ν.Π. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου και η Αυγούστη Ελένη, Διευθύντρια
Διοικητικού-Οικονομικού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης, ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ,
για την με αριθ. 2162/2017 απόφαση Ειρηνοδικείου Θεσ/κης (διαδικασία μικροδιαφορών) βάσει
της οποίας υποχρεώνεται το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας –
Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» να καταβάλει στον Ιωάννη
Παλαιοδημόπουλο ποσό 1.495,99 €, με τον νόμιμο τόκο, ήτοι 6% ετησίως, από την επίδοση της
αγωγής (8/12/2015) και μέχρι την εξόφληση. Επίσης υποχρεώνεται το ΝΠΔΔ στην καταβολή
μέρους των δικαστικών εξόδων, τα οποία όρισε το δικαστήριο στο ποσό των 60,00 €.
•
•
•

Έπειτα ο Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη του ΔΣ ότι σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 8-10 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959 περί «οικονομικής διοίκησης και
λογιστικού των ΟΤΑ»,
των άρθρων 155-162 του Ν. 3463/2006 για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών του
ΝΠ,
την από 5/4/2017 εισήγηση της υπηρεσίας,
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πρέπει να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ οικ. έτους 2017, ως εξής :
Με ενίσχυση του κωδικού εξόδων :
Κ.Α. 02.00.6492 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων» με το ποσό 1.800 €
Και αντίστοιχα
Με μείωση του κωδικού εξόδων :
Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» με το ποσό των 1.800 €.
Η ενίσχυση του κωδικού εξόδων Κ.Α 02.00.6492
με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα
εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων», θεωρείται αναγκαία καθώς με
την υπ’ αριθ. 2162/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσ/νικης επιδικάστηκε η καταβολή στον
Παλαιοδημόπουλο Ιωάννη ποσού 1.495,99€, με τον νόμιμο τόκο 6% από την επίδοση της
αγωγής (8-12-2015) έως την εξόφληση της και δικαστικά έξοδα 60€ .
Συνολικά προϋπολογίζουμε 1.800€. Η ακριβής δαπάνη θα υπολογιστεί όταν θα εκδοθεί
χρηματικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου Παλαιοδημόπουλου Ιωάννη, οπότε και θα
υπολογιστούν ακριβώς οι τόκοι υπερημερίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετικά με το θέμα και
λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και όλα τα σχετικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ομόφωνα

Αναμορφώνει τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 και συγκεκριμένα :
 Ενισχύει τον κωδικό εξόδων
ΚΑ 02.00.6492 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων» με το ποσό 1.800,00 €
Και αντίστοιχα
 Μειώνει τον κωδικό εξόδων
ΚΑ 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» με το ποσό των 1.800,00 €
Η ενίσχυση του κωδικού εξόδων Κ.Α 02.00.6492
με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα
εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων», θεωρείται αναγκαία καθώς με
την υπ’ αριθ. 2162/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσ/νικης (διαδικασία μικροδιαφορών)
επιδικάστηκε η καταβολή από το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας –
Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης», στον Παλαιοδημόπουλο Ιωάννη ποσού
1.495,99€, με τον νόμιμο τόκο 6% από την επίδοση της αγωγής (8/12/2015) έως την εξόφληση
της και δικαστικά έξοδα 60,00 €. Συνολικά προϋπολογίζουμε το ποσό των 1.800,00 €.
Το ακριβές ποσό της δαπάνης θα υπολογιστεί όταν θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα στο
όνομα του δικαιούχου Παλαιοδημόπουλου Ιωάννη, οπότε και θα υπολογιστούν ακριβώς οι τόκοι
υπερημερίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 58/2017.
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής :
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
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