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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Aγ. Στέφανος 21-8-2015 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                            Αριθ. Πρωτ. 23720 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

  ΠΡΟΣ  

Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου 

ΘΕΜΑ:  

«4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2015». 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 

1) Η αριθ. 241/2014  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου ο.ε. 2015 και η αριθ. πρωτ. 

83203/54619/12-1-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε. 

2) Η αριθ. πρωτ. 29530/25-7-2014 (ΑΔΑ: 7ΨΚΝΝ-ΛΦ9) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση Οικονομικών και Εσωτερικών περί  «Παροχής οδηγιών για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 – 

τροποποι�ηση	της	υπ΄αριθ.	7028/3-2-2004	(ΦΕΚ	Β΄	253)	απο�φασης». 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ: 

1) Το αριθ. πρωτ. 21478/23-7-2015 έγγραφο του Τμήματος 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας. 

2) Το αριθ. πρωτ.  22456/4-8-2015 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

3) Το αριθ. πρωτ. 22973/7-8-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος. 

4) Το αριθ. πρωτ. 23712/21-8-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου 

Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας. 

 

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως 

από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.  

Μορφοποιήθηκε: Αριστερά: 
3,17 εκ., ∆εξιά:  3,17 εκ.,
Επάνω:  2,1 εκ., Κάτω:  2,1 εκ.,
Απόσταση κεφαλίδας από τα
άκρα:  1,25 εκ., Απόσταση
υποσέλιδου από τα άκρα:  1,25
εκ.
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2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' 

εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, 

επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή 

καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν 

τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία 

πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω 

προϋπολογισμώ.  

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον 

πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού 

συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ.  

3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς 

αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα  

αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον 

να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.  

4. 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 προϋπολογισμώ».  

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και 

εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η 

μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος 

προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». 

 

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα 

της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των 

δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των 

προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων 

υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 

3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα 

που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της 
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παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, 

πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 

3463/2006.  

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε 

αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού 

απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται 

στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το 

ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο 

νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από 

τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα 

αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.  

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των 

αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, 

όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.  

Με το Νόμο 4172/2013  ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή 

διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του 

προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες 

αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). 

Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της 

που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το 

προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η 

εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των 

υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή 

υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην 

οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 

4172/2013). 

Συνεπώς, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της 

διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή 

∆ιαγράφηκε: .
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διαβούλευσης, με το Νόμο 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης 

του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας 

με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δηλαδή για την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Επίσης, με την περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4270/2014 (Α' 

143) όπως προστέθηκε με  το άρθρο 77 του ν. 4316/2014 καταργήθηκε η 

παράγραφος 1 του άρθρου 161 του Νόμου  3463/2006, η οποία προέβλεπε ότι 

πίστωση  που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό για την εκτέλεση ορισμένου 

έργου, επιτρέπεται με αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σε περίπτωση που 

υπάρχει αδυναμία να εκτελεστεί αυτό το έργο, να διατεθεί μόνον για την 

εκτέλεση άλλου έργου (σχετική και η αριθ. 8/1333/13-1-2015 Εγκύκλιος του 

Υπουργείου Εσωτερικών).  

Επειδή μετά την ψήφιση και την επικύρωση του προϋπολογισμού ο.ε. 2015  

προέκυψαν νέες έκτακτες ανάγκες που  δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξή 

του ή άλλες για τις οποίες δεν επαρκούν οι αρχικά εγγεγραμμένες πιστώσεις και 

έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις της παρ. 5  του άρθρου 23 του Νόμου  3536/2007. 

• Τις διατάξεις του  άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'). 

• Το αριθ. πρωτ.  28376/18.07.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  

• Τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 77 του  Νόμου 4172/2013. 

• Την αριθ. πρωτ. 29530/25-7-2014 (ΑΔΑ: 7ΨΚΝΝ-ΛΦ9) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση Οικονομικών και Εσωτερικών περί  «Παροχής οδηγιών για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 – 

τροποποίηση της υπ΄	αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄	253)	απο�φασης». 

• Τις διατάξεις της περίπτωσης περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 

4270/2014 (Α' 143) όπως προστέθηκε με  το άρθρο 77 του ν. 4316/2014 με 

τις οποίες καταργήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 161 του Νόμου  

3463/2006.   

• Τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, ο οποίος 

ψηφίστηκε με την αριθ. 241/2014  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 

επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 83203/54619/12-1-2015 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
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Υπουργική Απόφαση 

Οικονομικών και Εσωτερικών 
περί  «Παροχής οδηγιών για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού 
των δήμων, οικονομικού έτους 
2015 – τροποποίηση της 
υπ΄αριθ.	7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 

Β΄	253)	απο�φασης»	ορι�ζεται	ο� τι:¶

«Με τη λήξη του οικονομικού 
έτους 2014, ο Π/Υ 
αναμορφώνεται υποχρεωτικά, 
προκειμένου να αποτυπωθούν 
σε αυτόν τα πραγματικά 
οικονομικά αποτελέσματα του 

Δήμου και να καταστεί έτσι 

ρεαλιστικός.  Ειδικότερα, για τις 
παρακάτω ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ:¶
α) Εάν έχουν εγγραφεί, με βάση 
τα στοιχεία μέχρι το μήνα 
κατάρτισης του Π/Υ, στην 
ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου 

ύψους από αυτό της εκτέλεσης 

του έτους 2014 και το έτος 2014 
κλείσει τελικά με χαμηλότερη 
εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά 
αναμορφώνεται στο ύψος 
ποσού του 2013.¶

β) Στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ εγγράφονται 
τα πραγματικά ποσά και 
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πραγματικών οικονομικών 
αποτελεσμάτων, όπως αυτά 
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Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, η οποία 

θα υποβληθεί για έγκριση - ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις 

προαναφερόμενες διατάξεις και η οποία έχει ως εξής:  

 

Α. Από τους παρακάτω ΚΑ των εξόδων να μεταφερθεί μέρος ή όλη η πίστωση 

για την ενίσχυση του αποθεματικού κεφαλαίου: 

1) Από τον ΚΑ των εξόδων 70.6641.0001 με την ονομασία «Προμήθεια 

καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» μεταφέρεται 

πίστωση ποσού (16.000,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 51.672,41 ΕΥΡΩ). 

2) Από τον ΚΑ των εξόδων 10.6142.0021 με την ονομασία «Αμοιβές ορκωτών 

ελεγκτών – λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων ο.ε. 2013» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (12.866,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 

7.134,00 ΕΥΡΩ). 

3) Από τον ΚΑ των εξόδων 10.6142.0022 με την ονομασία «Αμοιβές ορκωτών 

ελεγκτών – λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων ο.ε. 2014 & 2015» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 

17.000,00 ΕΥΡΩ). 

4) Από τον ΚΑ των εξόδων 10.6643.0003 με την ονομασία «Προμήθεια 

καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό» μεταφέρεται πίστωση ποσού (23.000,00) 

ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 5.000,00 ΕΥΡΩ). 

5) Από τον ΚΑ των εξόδων 30.7111 με την ονομασία «Απαλλοτριώσεις 

οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (100.000,00) 

ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 400.000,00 ΕΥΡΩ). 

6) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και 

επισκευή μεταφορικών μέσων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (5.000,00) ΕΥΡΩ  

(εναπομείνασα 7.500,00 ΕΥΡΩ).  

7) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.6142.0003 με την ονομασία «Αμοιβές τρίτων για 

τον έλεγχο της ποιότητας του νερού» μεταφέρεται πίστωση ποσού (7.000,00) 

ΕΥΡΩ  (εναπομείνασα 8.000,00 ΕΥΡΩ). 

8) Από τον ΚΑ των εξόδων  25.6633.0003 με την ονομασία «Προμήθεια 

απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού – συν/νη» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(3.000,00) ΕΥΡΩ  (εναπομείνασα 0,00 ΕΥΡΩ). 
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Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

∆ιαγράφηκε: ¶
Πα

∆ιαγράφηκε: ¶
¶
¶
Α.  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:¶

Α. 1. ¶
1) Στον ΚΑ των εσόδων  5111 με 

την ονομασία «Χρηματικό 
υπόλοιπο προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παρελθόντων 
ετών» εγγράφεται  επιπλέον  

πίστωση ποσού () ΕΥΡΩ και ο 

ΚΑ ανέρχεται συνολικά στο 
ποσό των () ΕΥΡΩ.¶
2) Ο ΚΑ των εσόδων 5112 με την 
ονομασία «Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από τακτικά έσοδα 
για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ 

ή πιστώσεις προοριζόμενες για 

δημόσιες επενδύσεις» μειώνεται 
κατά  () ΕΥΡΩ και η 
εναπομείνασα πίστωση είναι 
(0,00) ΕΥΡΩ. ¶
3) Στον ΚΑ των εσόδων 5121 με 
την ονομασία «Χρηματικό 

υπόλοιπο προερχόμενο από 

∆ιαγράφηκε: ¶
¶

∆ιαγράφηκε: ¶
Β. 

... [40]

... [37]

... [41]

... [38]

... [39]

... [42]

... [44]

... [35]

... [43]

... [36]
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9) Από τον ΚΑ των εξόδων  25.6615.0002 με την ονομασία «Έκδοση, 

εμφακέλωση ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης 2014 – 2015» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (8.500,00) ΕΥΡΩ  (εναπομείνασα 6.500,00 ΕΥΡΩ). 

10) Από τον ΚΑ των εξόδων  25.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά 

μεταφορικών μέσων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ  

(εναπομείνασα 27.000,00 ΕΥΡΩ). 

11) Από τον ΚΑ των εξόδων  25.6142.0002 με την ονομασία «Αμοιβές τρίτων για 

τον έλεγχο της ποιότητας του νερού-συν/νη» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(700,00) ΕΥΡΩ  (εναπομείνασα 3.518,92 ΕΥΡΩ). 

12) Από τον ΚΑ των εξόδων  25.6162 με την ονομασία «Λοιπά έξοδα τρίτων» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (500,00) ΕΥΡΩ  (εναπομείνασα 300,00 ΕΥΡΩ). 

13) Από τον ΚΑ των εξόδων  25.7131.0009 με την ονομασία «Προμήθεια 

χλωριωτών» μεταφέρεται πίστωση ποσού (700,00) ΕΥΡΩ  (εναπομείνασα 

4.300,00 ΕΥΡΩ).  

14) Από τον ΚΑ των εξόδων  25.6613.0004 με την ονομασία «Προμήθεια 

εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (1.000,00) ΕΥΡΩ  (εναπομείνασα 3.000,00 ΕΥΡΩ). 

 

Το αποθεματικό κεφάλαιο από (20.407,71) ΕΥΡΩ ανέρχεται  σε (204.673,71) 

ΕΥΡΩ. 

 

Β. Aπό το αποθεματικό κεφάλαιο επειδή προέκυψαν απρόοπτες ανάγκες να 

μεταφερθούν οι παρακάτω πιστώσεις για τη δημιουργία νέων ή για την 

ενίσχυση ήδη εγγεγραμμένων πιστώσεων εξόδων: 

1) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6643.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων 

για θέρμανση και φωτισμό» μεταφέρεται πίστωση ποσού (16.000,00) ΕΥΡΩ (ο 

ΚΑ ανέρχεται σε 48.021,11 ΕΥΡΩ).  

2) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 15.6474.0003 με την ονομασία «Έξοδα παροχής 

υπηρεσιών υλοποίησης προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και 

ψυχαγωγίας παιδιών» μεταφέρεται πίστωση ποσού (70.000,00) ΕΥΡΩ.  

3) Στον ΚΑ των εξόδων 25.6262.0005 με την ονομασία «Ηλεκτρολογικές 

εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(26.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 80.000,00 ΕΥΡΩ). 

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria,
Χρώµα γραµµατοσειράς:
Αυτόµατο

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria,
Χρώµα γραµµατοσειράς:
Αυτόµατο

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

∆ιαγράφηκε: 1) Από τον ΚΑ 
των εξόδων 25.6641.0002 με την 

ονομασία «Προμήθεια καυσίμων 

και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων – συν.» 
μεταφέρεται πίστωση ποσού 
(11.903,25) ΕΥΡΩ 
(εναπομείνασα πίστωση 
8.096,75 ΕΥΡΩ).¶

2) Από τον ΚΑ των εξόδων 

45.6162.0002 με την ονομασία 
«Λοιπά έξοδα τρίτων για ... [45]

... [46]

... [47]

... [48]

... [49]

... [50]

... [51]

... [52]

... [53]

... [54]

... [55]

... [56]

... [57]

... [58]

... [59]

... [60]

... [61]

... [62]

... [63]

... [64]

... [65]

... [66]
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4) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 25.6264.0003 με την ονομασία «Συντήρηση και 

επισκευή χλωριωτών αντλιοστασίων και δεξαμενών» μεταφέρεται πίστωση 

ποσού (3.400,00) ΕΥΡΩ. 

5) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6661.0003 με την ονομασία «Προμήθεια και 

εγκατάσταση προκατασκευασμένου βόθρου» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(2.000,00) ΕΥΡΩ. 

 

Το αποθεματικό κεφάλαιο από (204.673,71) ΕΥΡΩ μειώνεται  σε (87.273,71) 

ΕΥΡΩ. 

 

Γ. Με την αριθ. 120/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 

συμμετοχή του Δήμου μας στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Εργαζομένων ΛΑΕΚ. 

Με την αριθ. πρωτ. 1025/8-1-2015 (ΑΔΑ: 656Ω4691Ω2-Φ0Ν) Εγκύκλιο του 

ΟΑΕΔ «Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ» 

ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση υπαλλήλων 

ιδιωτικών επιχειρήσεων και φορέων του Δημόσιου τομέα,  που είναι 

ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και υπάγονται  σε κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό και όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο, 

καταβάλλεται  εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού 

Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.) 

υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, 

των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε 

έναν κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνειπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και 

υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του 

ΙΚΑ.   Οι πόροι του ΛΑΕΚ  αποδίδονται στις επιχειρήσεις/φορείς του Δημοσίου 

τομέα και αφορούν επαγγελματική κατάρτιση δικαιούχων υπαλλήλων. 

Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση/φορέας του Δημοσίου τομέα 

για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2015, 

διαμορφώνεται στο 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει η 

επιχείρηση το έτος 2015, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή 

ίσες με το ποσό αυτό, το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση 

θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού 

της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει το έτος 2015.  

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria,
Χρώµα γραµµατοσειράς:
Κόκκινο

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria,
Χρώµα γραµµατοσειράς:
Αυτόµατο

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria,
Χρώµα γραµµατοσειράς:
Αυτόµατο

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria,
Χρώµα γραµµατοσειράς:
Αυτόµατο, Ελληνικά

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria,
Χρώµα γραµµατοσειράς:
Αυτόµατο

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria, Όχι
Έντονα

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria, Όχι
Έντονα

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

∆ιαγράφηκε: Στον ΚΑ των 
εξόδων 15.6641.0002 με την 

ονομασία «Προμήθεια καυσίμων 
και λιπαντικών για  κίνηση 
μεταφορικών μέσων – συν.» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού 
(28.881,54) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
ανέρχεται  σε 35.881,54 ΕΥΡΩ).
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Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2014, 

μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της 

εισφοράς ΛΑΕΚ (0,45% έως 30/6/2014 και 0,24% από 1/7/2014 και μετά) του 

έτους 2014 που έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ, στο έτος 2015. 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, με το αριθ. 21478/23-7-2015 έγγραφο του 

Τμήματος Προγραμματισμού, Οργα� νωσης,	 Πληροφορικη� ς	 &	 Διαφα� νειας,	 κατ΄	

εφαρμογή των ανωτέρω, ζητείται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 

Δήμου ο.ε. 2015, προκειμένου να είναι δυνατή η υλοποίηση της επαγγελματικής 

κατάρτισης των δικαιούμενων υπαλλήλων του Δήμου. 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το ο.ε. 2014 δεν 

υλοποιήθηκαν στο Δήμο μας προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ,  

προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2015 ως εξής: 

Στον νέο ΚΑ  των εσόδων 1219.0002 με την ονομασία «Επιχορήγηση για την 

υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ» εγγράφεται 

πίστωση ποσού  (7.500,00) ΕΥΡΩ, η οποία μέσω αποθεματικού κεφαλαίου 

μεταφέρεται στο σκέλος των εξόδων στον νέο ΚΑ 10.6142.0029 με την 

ονομασία «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ». 

 

Στο αποθεματικό κεφάλαιο δεν επήλθε καμία μεταβολή, παρέμεινε (87.273,71) 

ΕΥΡΩ. 

 

Δ. Με την υπ’ αριθμ. 2/2-4-2015 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ για την 

προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 

επιβλέποντες φορείς, προσλήφθηκαν στο Δήμο  και θα προσληφθούν στο 

επόμενο διάστημα, για πεντάμηνη (5μηνη) πλήρη απασχόληση,  συνολικά 110 

εργαζόμενοι. 

Το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα προσληφθούν στο Δήμο μας 

και οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη – εργαζόμενου θα καλυφθούν από τον 

ΟΑΕΔ.    Οι εργαζόμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Ο Δήμος Διονύσου υποχρεούται να εκδίδει μηνιαία μισθοδοτικές καταστάσεις 

και ΑΠΔ με τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και να αποστέλλει τα 

στοιχεία στον ΟΑΕΔ. Μετά την έγκριση της πληρωμής ο ΟΑΕΔ πιστώνει άμεσα 

τους λογαριασμούς των ωφελουμένων με τα ποσά που αντιστοιχούν στις 

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria, Όχι
Έντονα

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria,
Χρώµα γραµµατοσειράς:
Αυτόµατο

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria,
Χρώµα γραµµατοσειράς:
Αυτόµατο

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: Cambria,
Χρώµα γραµµατοσειράς:
Αυτόµατο
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καθαρές αμοιβές τους, βάσει της μισθοδοτικής κατάστασης, και τον λογαριασμό 

του Δήμου με το ποσό που αντιστοιχεί στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές 

(ωφελουμένων και εργοδοτών). 

Κατόπιν των ανωτέρω και του αριθ. πρωτ. 23712/21-8-2015  εγγράφου της 

Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, προτείνεται η 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε. 2015 ως εξής: 

Στον νέο ΚΑ των εσόδων 1328.0012 με την ονομασία «Επιχορήγηση για 

προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα - 

(ΕΣΠΑ)» εγγράφεται πίστωση ποσού (141.953,00) ΕΥΡΩ, η οποία μέσω 

αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρεται στο σκέλος των εξόδων στον νέο ΚΑ 

15.7341.0050 με την ονομασία «Δαπάνες προώθησης της απασχόλησης μέσω 

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (επιχ/ση ΕΣΠΑ)».  

 

Στο αποθεματικό κεφάλαιο δεν επήλθε καμία μεταβολή, παρέμεινε  (87.273,71) 

ΕΥΡΩ. 

 

Ε. Μετά την παραπάνω 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 

2015 τα τακτικά έσοδα παρέμειναν ως είχαν, δηλαδή: 

 

0 Τακτικά έσοδα:                  13.292.666,19 ΕΥΡΩ 

21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:        3.742.800,00 ΕΥΡΩ 

Σύνολο Τακτικών:                17.035.466,19 ΕΥΡΩ 

 

Το αποθεματικό κεφάλαιο από (20.407,71) ΕΥΡΩ, που ήταν με την 3η 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε. 2015, ανέρχεται σε (87.273,71) ΕΥΡΩ, με 

την παρούσα αναμόρφωση. 

                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                                  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ     

 

Εσωτερική Διανομή: 1) Γραφείο Δημάρχου 2) Δ/νση Ανθρωπ. Δυν. & Διοικ. Μέριμνας  

3) Δ/νση Περιβάλλοντος 4) Δ/νση Εσόδων & Περιουσίας 5) Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών 

6) Τμήμα Προγραμματισμού 7) Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας  8) Τμήμα Ταμειακής 

Υπηρεσίας  9) Τμήμα Λογιστηρίου 

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

Μορφοποιήθηκε

∆ιαγράφηκε: 2) Στον ΚΑ των 

∆ιαγράφηκε: 1

∆ιαγράφηκε: ¶

∆ιαγράφηκε:  …4

∆ιαγράφηκε: 13.993.192,21 

∆ιαγράφηκε: 3.247.107,11 

∆ιαγράφηκε:  17.240.299,32 

∆ιαγράφηκε: 384.775,21
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∆ιαγράφηκε: ανέρχεται 
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Σελίδα 1: [1] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:52:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 1: [2] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:51:00 πµ 

∆ιάστιχο:  1,5 γραµµή 
 

Σελίδα 1: [3] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:52:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, 12 pt 
 

Σελίδα 1: [4] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:54:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Ελληνικά 
 

Σελίδα 1: [5] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:52:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, 12 pt, Ελληνικά 
 

Σελίδα 1: [6] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:52:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 1: [7] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:52:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 1: [8] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:52:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, 12 pt 
 

Σελίδα 1: [9] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:52:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, 12 pt, Ελληνικά 
 

Σελίδα 1: [10] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:52:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, 12 pt 
 

Σελίδα 1: [11] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:52:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 1: [12] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:54:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Ελληνικά 
 

Σελίδα 1: [13] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:52:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 1: [14] ∆ιαγράφηκε Florou 21/8/2015 11:54:00 πµ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ         

 

Σελίδα 1: [15] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:52:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 1: [16] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:52:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Ελληνικά 
 

Σελίδα 1: [17] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:52:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 1: [18] ∆ιαγράφηκε Florou 27/1/2015 10:39:00 πµ 

 

 
 

Σελίδα 1: [19] Αλλαγή Florou 21/8/2015 12:04:00 µµ 

Μορφοποιηµένες κουκκίδες και αρίθµηση 
 

Σελίδα 1: [20] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 1: [21] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Ελληνικά 
 

Σελίδα 1: [22] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 



Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 1: [23] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Ελληνικά 
 

Σελίδα 1: [24] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 1: [25] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Ελληνικά 
 

Σελίδα 1: [26] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 1: [27] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο, Ελληνικά 
 

Σελίδα 1: [28] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 1: [29] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 12:13:00 µµ 

Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 1: [30] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 12:13:00 µµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 1: [31] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 12:13:00 µµ 

Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 1: [32] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 4: [33] ∆ιαγράφηκε Florou 16/7/2015 12:06:00 µµ 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. πρωτ. 29530/25-7-2014 (ΑΔΑ: 7ΨΚΝΝ-

ΛΦ9) Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικονομικών και Εσωτερικών περί  «Παροχής 

οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 

2015 –	τροποποι�ηση	της	υπ΄αριθ.	7028/3-2-2004	(ΦΕΚ	Β΄	253)	απο�φασης»	

ορίζεται ότι: 

«Με τη λήξη του οικονομικού έτους 2014, ο Π/Υ αναμορφώνεται υποχρεωτικά, 

προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά 

αποτελέσματα του Δήμου και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός.  Ειδικότερα, για τις 

παρακάτω ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ: 

α) Εάν έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ, 

στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 

2014 και το έτος 2014 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ 

υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του 2013. 

β) Στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ εγγράφονται τα πραγματικά ποσά και σύμφωνα με αυτά 

επανυπολογίζεται και η ομάδα «85». 



γ) Στο Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης, της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ, 

εγγράφεται το ποσό που προέκυψε κατά την 31-12-2014. 

Το ΥΠ. 

 

 
 

Σελίδα 4: [34] ∆ιαγράφηκε Florou 29/4/2015 3:23:00 µµ 

απαιτείται α) η αποτύπωση σε αυτόν των πραγματικών οικονομικών 

αποτελεσμάτων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, 

δηλαδή κατά το κλείσιμο του προηγούμενου οικονομικού έτους,  β) η 

τακτοποίηση των υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου που αφορούν τις 

συνεχιζόμενες προμήθειες, υπηρεσίες και έργα, με βάση τα πραγματικά 

οικονομικά αποτελέσματα κατά το κλείσιμο του προηγούμενου οικονομικού 

έτους και γ)  
 

Σελίδα 5: [35] ∆ιαγράφηκε Florou 6/2/2015 9:41:00 πµ 

 

 

 

Α.  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Α. 1.  

1) Στον ΚΑ των εσόδων  5111 με την ονομασία «Χρηματικό υπόλοιπο 

προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων 

ετών» εγγράφεται  επιπλέον  πίστωση ποσού () ΕΥΡΩ και ο ΚΑ ανέρχεται 

συνολικά στο ποσό των () ΕΥΡΩ. 

2) Ο ΚΑ των εσόδων 5112 με την ονομασία «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 

από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες 

για δημόσιες επενδύσεις» μειώνεται κατά  () ΕΥΡΩ και η εναπομείνασα πίστωση 

είναι (0,00) ΕΥΡΩ.  

3) Στον ΚΑ των εσόδων 5121 με την ονομασία «Χρηματικό υπόλοιπο 

προερχόμενο από έκτακτα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» 

εγγράφεται επιπλέον πίστωση ποσού () και ο ΚΑ ανήλθε συνολικά στο ποσό 

των () ΕΥΡΩ. 

4) Στον  ΚΑ των εσόδων 5122 με την ονομασία «Χρηματικό υπόλοιπο 

προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις 



προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» εγγράφεται επιπλέον πίστωση ποσού 

() ΕΥΡΩ και ο ΚΑ ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ()  ΕΥΡΩ. 

 

Την επιπλέον πίστωση του χρηματικού υπολοίπου ποσού (1.722.509,66) ΕΥΡΩ 

την μεταφέρουμε στο αποθεματικό κεφάλαιο, το οποίο από (384.775,21) ΕΥΡΩ, 

ανέρχεται σε (2.107.284,87) ΕΥΡΩ.  
 

Σελίδα 5: [36] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 5: [37] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 5: [38] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 5: [39] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 5: [40] ∆ιαγράφηκε Florou 25/1/2015 3:39:00 µµ 

 

 

Α.2 Από τον ΚΑ των εσόδων 1523 με την ονομασία «Λοιπά παράβολα», ο οποίος 

καταργείται, μεταφέρεται  η συνολική πίστωση ποσού (501,94) ΕΥΡΩ 

(εναπομείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ),  μέσω αποθεματικού κεφαλαίου στον νέο 

ΚΑ των εσόδων 1522 με την ονομασία «Παράβολα υποβαλλόμενα για τη 

χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98» 

και πίστωση (501,94) ΕΥΡΩ. 

 

Στο αποθεματικό κεφάλαιο δεν επήλθε καμία μεταβολή, παρέμεινε 

(2.107.284,87) ΕΥΡΩ. 

 

 

Α.3  Από τον ΚΑ των εσόδων 4124.0004 με την ονομασία «Κράτηση 0,10% υπέρ 

Ε.Α.Α.Δ.Σ.» μεταφέρεται πίστωση ποσού (48.000,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα 

πίστωση 2.000,00 ΕΥΡΩ), μέσω αποθεματικού κεφαλαίου στον νέο ΚΑ των 

εσόδων 4142.0005 με την ονομασία «Κράτηση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.» και 

πίστωση (48.000,00) ΕΥΡΩ. 

 



Στο αποθεματικό κεφάλαιο δεν επέρχεται καμία μεταβολή, παραμένει 

(2.107.284,87) ΕΥΡΩ. 

 
 

Σελίδα 5: [41] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 5: [42] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 5: [43] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 5: [44] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Ελληνικά 
 

Σελίδα 6: [45] ∆ιαγράφηκε Florou 21/1/2015 2:14:00 µµ 

1) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.6641.0002 με την ονομασία «Προμήθεια 

καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων – συν.» μεταφέρεται 

πίστωση ποσού (11.903,25) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 8.096,75 ΕΥΡΩ). 

2) Από τον ΚΑ των εξόδων 45.6162.0002 με την ονομασία «Λοιπά έξοδα τρίτων 

για εκταφές στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων» μεταφέρεται 

πίστωση ποσού (63,86) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 14.936,14 ΕΥΡΩ). 

3) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.6672 με την ονομασία «Ανταλλακτικά λοιπών 

μηχανημάτων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (4.143,92) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα 

πίστωση 5.856,08 ΕΥΡΩ). 

 

Το αποθεματικό κεφάλαιο από (2.107.284,87) ΕΥΡΩ, ανέρχεται  σε 

(2.123.395,90) ΕΥΡΩ. 

 

 

Γ.  
 

Σελίδα 6: [46] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Υπογράµµιση 
 

Σελίδα 6: [47] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 6: [48] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 6: [49] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 6: [50] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 6: [51] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 



Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 6: [52] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 6: [53] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 6: [54] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 6: [55] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 6: [56] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 6: [57] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 6: [58] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 6: [59] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 6: [60] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Κόκκινο 
 

Σελίδα 6: [61] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 6: [62] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 6: [63] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Κόκκινο 
 

Σελίδα 6: [64] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 6: [65] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 6: [66] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 9: [67] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 9: [68] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:51:00 πµ 

∆ιάστιχο:  1,5 γραµµή 
 

Σελίδα 9: [69] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 12:17:00 µµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 9: [70] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 9: [70] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 9: [71] ∆ιαγράφηκε Florou 29/4/2015 3:27:00 µµ 



2) Στον ΚΑ των εξόδων 70.6641.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων 

και λιπαντικών για  κίνηση μεταφορικών μέσων – συν.» μεταφέρεται πίστωση 

ποσού (11.097,23) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 24.097,23 ΕΥΡΩ). 

3) Στον ΚΑ των εξόδων 30.6662.0003 με την ονομασία «Προμήθεια ασφαλτικού 

υλικού για συντήρηση οδών – συν.» μεταφέρεται πίστωση ποσού (36.223,70) 

ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 39.132,45 ΕΥΡΩ). 

4) Στον ΚΑ των εξόδων 35.6265.0001, στου οποίου την ονομασία προσθέτουμε 

τον όρο συνεχιζόμενη και διαμορφώνεται σε «Συντήρηση & επισκευή 

εγκαταστάσεων – οργάνων παιδικών χαρών- συνεχιζόμενη» μεταφέρεται 

πίστωση ποσού (3.500,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 13.500,00 ΕΥΡΩ). 

5) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6117.0011 με την ονομασία «Αμοιβή 

μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & 

αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ.» μεταφέρεται 

πίστωση ποσού (2.369,59) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανήλθε σε 27.369,59 ΕΥΡΩ). 

6) Στον ΚΑ των εξόδων 25.6277.0003 με την ονομασία «Δαπάνες απόφραξης 

αγωγών ομβρίων και φρεατίων κλπ – συν/νη» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(777,50) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 9.777,50 ΕΥΡΩ). 

7) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6266.0002 με την ονομασία «Συντήρηση εφαρμογών 

λογισμικού – υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων – συν/νη» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (1.555,35) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 27.921,00 

ΕΥΡΩ). 

8) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6613.0006 με την ονομασία «Προμήθεια αναλωσίμων 

και μικροϋλικών μηχανογράφησης» μεταφέρεται πίστωση ποσού (374,60) 

ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 25.374,60 ΕΥΡΩ). 

9) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6063.0002 με την ονομασία «Λοιπές παροχές 

προσωπικού σε είδος – συν/νη» μεταφέρεται πίστωση ποσού (106,47) ΕΥΡΩ (ο 

ΚΑ ανέρχεται σε 706,58 ΕΥΡΩ). 

10) Στον ΚΑ των εξόδων 15.6063 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος 

(γάλα)» μεταφέρεται πίστωση ποσού (106,47) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 

2.623,25 ΕΥΡΩ). 

11) Στον ΚΑ των εξόδων 25.6063.0002 με την ονομασία «Παροχές γάλακτος 

εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού και έκτακτου – συν/νη» μεταφέρεται 

πίστωση ποσού (510,92) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 3.391,62 ΕΥΡΩ). 



12) Στον ΚΑ των εξόδων 35.6063.0002 με την ονομασία «Προμήθεια γάλακτος 

εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού και έκτακτου – συν/νη» μεταφέρεται 

πίστωση ποσού (63,86) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 423,97 ΕΥΡΩ). 

13) Στον ΚΑ των εξόδων 45.6063.0002 με την ονομασία «Προμήθεια γάλακτος 

εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού και έκτακτου – συν/νη» μεταφέρεται 

πίστωση ποσού (63,86) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 423,97 ΕΥΡΩ). 

14) Στον ΚΑ των εξόδων 15.6263.0003 με την ονομασία «Συντήρηση και 

επισκευή μεταφορικών μέσων – συν/νη» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(1.222,34) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 11.222,34 ΕΥΡΩ). 

15)  Στον ΚΑ των εξόδων 25.6263.0002 με την ονομασία «Συντήρηση και 

επισκευή μεταφορικών μέσων – συν/νη» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(8.258,75) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 30.258,75 ΕΥΡΩ). 

16) Στον ΚΑ των εξόδων 70.6673.0001, στου οποίου την ονομασία προσθέτουμε 

τον όρο συνεχιζόμενη και διαμορφώνεται σε «Προμήθεια αναλωσίμων 

πυροσβεστικού εξοπλισμού – συν/νη» μεταφέρεται πίστωση ποσού (6.312,63) 

ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 16.312,63 ΕΥΡΩ). 

17) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 15.6473.0003 με την ονομασία «Προμήθεια 

αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο» μεταφέρεται 

πίστωση ποσού (30.000,00) ΕΥΡΩ. 

18) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6055.0001 με την ονομασία «Εισφορά υπέρ 

ΤΕΑΔΥ 1,5% (προμήθεια καυσίμων)» μεταφέρεται πίστωση ποσού (15.000,00) 

ΕΥΡΩ.  

19) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6055.0002 με την ονομασία «Εισφορά υπέρ 

ΤΠΔΥ 0,5% (προμήθεια καυσίμων)» μεταφέρεται πίστωση ποσού (5.000,00) 

ΕΥΡΩ. 

20) Στον ΚΑ των εξόδων 35.6264 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή 

λοιπών μηχανημάτων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (10.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 

ανέρχεται σε 25.000,00 ΕΥΡΩ). 

21) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 25.7412.0054 με την ονομασία «Μελέτη 

αποχέτευσης ακαθάρτων λυμάτων υπολοίπων τμημάτων Δήμου Διονύσου» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (24.600,00) ΕΥΡΩ. 



22) Στον  ΚΑ των εξόδων 30.7323.0043 με την ονομασία «Οδοποιία διαφόρων 

δημοτικών οδών 2013» μεταφέρεται πίστωση ποσού (180.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 

ανέρχεται σε 360.000,00 ΕΥΡΩ). 

23) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 30.7413.0035 με την ονομασία «Μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ρέματος Αγ. Παρασκευής δ.κ. Άνοιξης» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (15.000,00) ΕΥΡΩ. 

24)  Στον νέο ΚΑ των εξόδων 30.7323.0046 με την ονομασία «Οδοποιία οδών 

Ηρ. Πολυτεχνείου, 25ης Μαρτίου κλπ και αποκατάσταση φθορών 

οδοστρωμάτων (λακούβες) Δήμου Διονύσου» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(480.000,00) ΕΥΡΩ. 

25) Στον ΚΑ των εξόδων 70.7411.0023 με την ονομασία «Εκπόνηση οριστ. Μελ. 

(Αρχιτ. Στατικά, ηλεκτρομ/κά) & τεύχη δημοπρ. για τη μελέτη προσθήκης 7 

αιθουσών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο επί των οδών Μ. Κυδωνιών & Λ. Διονύσου» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (1.350,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 29.850,00 

ΕΥΡΩ). 

26) Στον ΚΑ των εξόδων 25.7312.0030 με την ονομασία «Κατασκευή έργων 

τοπικής εκτάσεως» μεταφέρεται πίστωση ποσού (500,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 

ανέρχεται σε 3.500,00 ΕΥΡΩ). 

27) Στον ΚΑ των εξόδων 70.7411.0021 με την ονομασία «Εκπόνηση οριστικής 

μελέτης για επεμβάσεις στο κτίριο που παραχωρήθηκαν από την ΚΕΔ για τη 

στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου» μεταφέρεται πίστωση ποσού (12.600,00) ΕΥΡΩ 

(ο ΚΑ ανέρχεται σε 24.600,00 ΕΥΡΩ). 

28) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 15.7135.0003 με την ονομασία «Προμήθεια 

μεταλλικών ικριωμάτων (εξέδρες)» μεταφέρεται πίστωση ποσού (45.000,00) 

ΕΥΡΩ. 

29) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 15.7135.0004 με την ονομασία «Προμήθεια υλικών 

εξοπλισμού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων» μεταφέρεται πίστωση 

ποσού (25.000,00) ΕΥΡΩ. 

30) Στον ΚΑ των εξόδων 25.6142.0002 με την ονομασία «Αμοιβές τρίτων για τον 

έλεγχο της ποιότητας του νερού» μεταφέρεται πίστωση ποσού (6.500,00) ΕΥΡΩ 

(ο ΚΑ ανέρχεται σε 15.000,00 ΕΥΡΩ). 



31) Στον ΚΑ των εξόδων 10.7134.0001 με την ονομασία «Προμήθεια 

μηχανογραφικών προγραμμάτων γραφείου» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(10.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 30.000,00 ΕΥΡΩ). 

32) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 25.7312.0045 με την ονομασία «Κατασκευή 

εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων δ.κ. 

Δροσιάς» μεταφέρεται πίστωση ποσού (500.000,00) ΕΥΡΩ. 

 

Στο αποθεματικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (2.123.395,90) ΕΥΡΩ, 

εναπέμεινε πίστωση ποσού (661.421,09) ΕΥΡΩ. 

 

 

Δ. Με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Νόμου 3463/2006 περί 

«Επιχορηγήσεων και βοηθημάτων», ορίζεται ότι:  

«1. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή 

χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 

περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς 

συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή 

της Κοινότητας, σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που 

αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς και σε 

πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στους οικείους 

Δήμους ή Κοινότητες για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών 

εκδηλώσεων. Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 

στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν, που σε καμιά περίπτωση δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων 

του». 

 

Για το σκοπό αυτό, στον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2014 αρχικά εγγράφηκε 

συνολικά πίστωση ποσού (180.000,00) ΕΥΡΩ - (με την προτεινόμενη 

αναμόρφωση η εν λόγω πίστωση θα ανέλθει στο ποσό των 240.000,00 ΕΥΡΩ) -

στους ΚΑ των εξόδων 00.6735 και 00.6734 με την ονομασία «Επιχορηγήσεις σε 

πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» και «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς 

συλλόγους και σωματεία», αντίστοιχα, που είναι μικρότερη του 1,5% των 

τακτικών εσόδων του Δήμου {[(Ο Τακτικά Έσοδα Δήμου ο.ε. 



2014=13.993.192,21) συν (21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά ο.ε. 2014=3.247.107,11) = 

17.240.299,32]   επί 1,5% = 258.604,48 ΕΥΡΩ}.  

   

Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 

Δήμου ο.ε. 2014 ως εξής: 

Aπό το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρονται οι παρακάτω πιστώσεις για την 

ενίσχυση των παρακάτω κωδικών αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού 

του Δήμου ο.ε. 2014: 

1) Στον ΚΑ  των εξόδων 00.6734 με την ονομασία «Επιχορηγήσεις σε 

αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» μεταφέρεται πίστωση ποσού (40.000,00) 

ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 150.000,00 ΕΥΡΩ). 

2) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6735 με την ονομασία «Επιχορηγήσεις σε 

πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(20.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 90.000,00 ΕΥΡΩ). 

 

Στο αποθεματικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (661.421,09) ΕΥΡΩ, εναπέμεινε 

πίστωση ποσού (601.421,09) ΕΥΡΩ. 

 

 

Ε. Mε την υπ’ αριθ.  70/2013 απόφασή του,  το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε   

την    υποβολή    πρότασης    από   το  Δήμο στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 

«Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», που προκήρυξε το Πράσινο Ταμείο, στον 

άξονα προτεραιότητας 3 με τίτλο «Προστασία και ανάδειξη Φυσικού 

Περιβάλλοντος», στο μέτρο 3.3. «Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων και 

Ανακύκλωση» για μια δράση με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την 

υπογειοποίηση κάδων οικιακών απορριμμάτων», η οποία συνίσταται σε δύο 

υποέργα : α) Προμήθεια υπογείων κάδων απορριμμάτων  και β) Προμήθεια 

γερανών για υπόγειους κάδους απορριμμάτων. 

 

Το Πράσινο Ταμείο με απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου του στην αριθ. 52 

συνεδρίασή του ενέκρινε την εν λόγω πρόταση του Δήμου Διονύσου και μας 

διαβίβασε την υπ’ αριθ. 3113/08-08-2013 σχετική απόφαση ένταξης.   

 



Με την αριθ. 180/2013 απόφαση του Δημοτικού εγκρίθηκε η αποδοχή της 

επιχορήγησης και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2013. 

 

Με το αριθ. πρωτ. 4447/13-11-2013 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου μας 

ζητήθηκε λόγω μη ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών η  μεταφορά 

των εγκεκριμένων πιστώσεων στο οικονομικό έτος 2014. 

Με το αριθ. πρωτ. 38232/15-11-2013 έγγραφό μας ζητήσαμε  τη μεταφορά των 

εγκεκριμένων πιστώσεων στο οικονομικό έτος 2014. 

 

Ύστερα από τη μεταφορά των εν λόγω πιστώσεων στο ο.ε. 2014, το Πράσινο 

Ταμείο με το υπ’αριθ.215/22-01-2014 έγγραφό του  μας ενημέρωσε σχετικά με 

τις ενέργειες των δικαιούχων Δήμων του ειδικού δεσμευμένου λογ/σμού για την 

υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-

2015» του έτους 2013.  

Κατόπιν των ανωτέρω για την εκτέλεση και την εξόφληση των δαπανών των  

παραπάνω προμηθειών, προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 

Δήμου ο.ε. 2014 ως εξής: 

 

Στον νέο  ΚΑ των εσόδων 1322.0002 με την ονομασία «Επιχορήγηση από το 

Πράσινο Ταμείο – Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 για το έργο Προμήθεια 

Εξοπλισμού για την Υπογειοποίηση Κάδων Οικιακών Απορριμμάτων» 

εγγράφεται  πίστωση ποσού (181.941,60) ΕΥΡΩ, η οποία μέσω αποθεματικού 

κεφαλαίου μεταφέρεται στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα σε 2 νέους 

κωδικούς εξόδων, στον ΚΑ 20.7132.0007 με την ονομασία «Προμήθεια Γερανών 

για Υπόγειους Κάδους Απορριμμάτων» και  

πίστωση (66.813,60) ΕΥΡΩ και στον  ΚΑ 20.7135.0011 με  την 

ονομασία«Προμήθεια Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων» και πίστωση 

(115.128,00) ΕΥΡΩ. 

 

Στο αποθεματικό κεφάλαιο δεν επέρχεται  καμία μεταβολή, παραμένει ως είχε, 

δηλαδή (601.421,09) ΕΥΡΩ. 

 



ΣΤ. Σύμφωνα με τα αριθ. πρωτ. 51729/23.12.2013 και 3220/6-2-2014 έγγραφα 

του ΥΠ.ΕΣ. και το υπ’ αριθ. 2/113978/ΔΠΓΚ/19-12-13 έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονομικών,  οι φορείς οι οποίοι έχουν επιχορηγηθεί μέσω της ειδικής 

επιχορήγησης εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, δύνανται να 

εξοφλούν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους  και μέσα στο οικονομικό έτος 

2014.  

Με την αριθ. 22/οικ. 46703/20.11.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

 και συγκεκριμένα στην παρ. 7 δόθηκαν οι οδηγίες ότι «στον προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2014 δεν δύναται να εμφανίζονται εγγραφές στον Κ.Α.Ε. 

εσόδων 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» και 

στον Κ.Α.Ε. δαπανών 83 «Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε», 

καθώς οι εν λόγω Κ.Α.Ε. αφορούν στο πρόγραμμα επιχορήγησης για εξόφληση 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, του οποίου η χρονική διάρκεια εξαντλείται στο 

έτος 2013 χωρίς μέχρι στιγμής να είναι γνωστή δυνατότητα επέκτασής του στο 

επόμενο έτος». 

Επειδή οι δήμοι, ακολουθώντας τις ανωτέρω οδηγίες, δεν προέβλεψαν στον 

προϋπολογισμό ο.ε. 2014 τους σχετικούς κωδικούς, προκειμένου να γίνουν 

πληρωμές των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι του ύψους της 

επιχορήγησης του κάθε Δήμου, πρέπει να γίνει αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού τους με τις γνωστές διαδικασίες περί αναμόρφωσης. 

Κατ΄	εφαρμογη� 	των	ανωτε�ρω	και	λαμβα� νοντας	υπο�ψη α) την επιχορήγηση του 

Δήμου από το πρόγραμμα για την εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων, 

σχετικές οι αριθ. 120 & 161/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, β) το 

ύψος  των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου που εξοφλήθηκαν μέσα στο 

ο.ε. 2013 από το πρόγραμμα επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων 

υποχρεώσεων και γ) το ύψος  των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου 

που  εξοφλήθηκαν σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.  38560/26-9-2013 (ΦΕΚ 

2410/26-9-2013,	τευ� χος	Β΄)	Κοινη� 	Υπουργικη� 	Απο�φαση	(Κ.Υ.Α.)	περι�	«Ρυ� θμισης	

θεμα� των	εξο�φλησης	ληξιπρο�θεσμων	υποχρεω� σεων	ΟΤΑ	Α΄	και	Β΄	βαθμου� 	καθω� ς	

και Νομικών Προσώπων τους, προς τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ ΑΕ ΚΑΙ ΕΥΑΘ ΑΕ», 



σχετική η αριθ. 238/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προτείνεται η 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2014 ως εξής: 

Στον νέο ΚΑ των εσόδων 1215 με την ονομασία «Επιχορήγηση για την εξόφληση 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» εγγράφεται  πίστωση ποσού (462.210,00) 

ΕΥΡΩ, η οποία μέσω αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρεται στον νέο ΚΑ των 

εξόδων 80.8313.0001 με την ονομασία «Επιχορηγούμενες πληρωμές 

υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. για οφειλές Π.Ο.Ε.» και πίστωση (462.210,00) ΕΥΡΩ. 

 

Στο αποθεματικό κεφάλαιο δεν επέρχεται  καμία μεταβολή, παραμένει ως είχε, 

δηλαδή (601.421,09) ΕΥΡΩ. 

 

 

Ζ. Με τις αριθμ. πρωτ. 2979/27.11.2013, 3387/4.12.2013, 3248/4.12.2013, 

3165/12.12.2013 Αποφάσεις της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της 

Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η ένταξη του Δήμου στα χρηματοδοτικά 

προγράμματα των Αναπτυξιακών Συμπράξεων «ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», «ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ», 

«ΚΗΦΙΣΣΟΣ» και «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», αντίστοιχα. 

Προκειμένου να υλοποιήσει ο Δήμος  τις δράσεις που έχει αναλάβει ως εταίρος 

των Αναπτυξιακών Συμπράξεων (Α.Σ.)  

«ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ»,  

«ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ &   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»,  

«ΚΗΦΙΣΣΟΣ Β. ΑΤΤΙΚΗΣ»,  

«ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»  

στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος (ΕΣΠΑ) ΤΟΠΣΑ, 

παρακαλούμε όπως προβείτε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού  ο.ε. 2014 

ως εξής: 

 

Ως προς τα έσοδα θα δημιουργηθούν οι παρακάτω νέοι ΚΑ: 

1. Στον νέο ΚΑ των εσόδων 1328.0008 με την ονομασία   «Χρηματοδοτήσεις από 

προγράμματα Τοπ.ΣΑ-ΑΝ.ΣΥΜΠ. ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ» εγγράφεται πίστωση ποσού 

(31.200,00) ΕΥΡ. 



2. Στον νέο ΚΑ των εσόδων 1328.0009 με την ονομασία «Χρηματοδοτήσεις από 

προγράμματα Τοπ.ΣΑ-ΑΝ.ΣΥΜΠ. ΚΗΦΙΣΣΟΣ» εγγράφεται πίστωση ποσού 

(6.000,00) ΕΥΡΩ. 

3. Στον νέο ΚΑ των εσόδων 1328.0010 με την ονομασία «Χρηματοδοτήσεις από 

προγράμματα Τοπ.ΣΑ-ΑΝ.ΣΥΜΠ. ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» εγγράφεται πίστωση ποσού 

(24.100,00) ΕΥΡΩ. 

4. Στον νέο ΚΑ των εσόδων 1328.0011 με την ονομασία «Χρηματοδοτήσεις από 

προγράμματα Τοπ.ΣΑ-ΑΝ.ΣΥΜΠ. ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» εγγράφεται πίστωση ποσού 

(13.750,00) ΕΥΡΩ. 

 

Οι παραπάνω πιστώσεις μεταφέρονται μέσω αποθεματικού κεφαλαίου στο 

σκέλος των εξόδων με τη δημιουργία των παρακάτω νέων ΚΑ εξόδων: 

1. Στον νέο ΚΑ των εξόδων 15.7341.0010 με την ονομασία  «Διοργάνωση ημερίδων 

– εκδηλώσεων για την ΑΝ.ΣΥΜΠ. ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(10.000,00) ΕΥΡΩ. 

 

 

 

2.  Στον νέο ΚΑ των εξόδων 15.7341.0011 με την ονομασία  «Αμοιβές επιστημονικού 

προσωπικού για την ΑΝ.ΣΥΜΠ. ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(21.200,00) ΕΥΡΩ. 

3. Στον νέο ΚΑ των εξόδων 15.7341.0020 με την ονομασία «Καταχωρήσεις και 

ηλεκρονικές εκδόσεις για την ΑΝ.ΣΥΜΠ. ΚΗΦΙΣΣΟΣ» μεταφέρεται πίστωση 

ποσού (4.000,00) ΕΥΡΩ. 

4. Στον νέο ΚΑ των εξόδων 15.7341.0021 με την ονομασία «Ημερίδες για την 

ΑΝ.ΣΥΜΠ. ΚΗΦΙΣΣΟΣ» μεταφέρεται πίστωση ποσού (2.000,00) ΕΥΡΩ. 

5. Στον νέο ΚΑ των εξόδων  15.7341.0030 με την ονομασία «Διοργάνωση ημερίδων 

– εκδηλώσεων για την ΑΝ.ΣΥΜΠ. ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(4.800,00) ΕΥΡΩ. 

6.  Στον νέο ΚΑ των εξόδων 15.7341.0031 με την ονομασία «Αμοιβές επιστημονικού 

προσωπικού για την ΑΝ.ΣΥΜΠ. ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(19.300,00) ΕΥΡΩ. 



7. Στον νέο ΚΑ των εξόδων 15.7341.0040 με την ονομασία «Διοργάνωση ημερίδων – 

εκδηλώσεων για την ΑΝ.ΣΥΜΠ. ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(6.950,00) ΕΥΡΩ. 

8.  Στον νέο ΚΑ των εξόδων 15.7341.0041 με την ονομασία «Αμοιβές επιστημονικού 

προσωπικού για την ΑΝ.ΣΥΜΠ. ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(6.800,00) ΕΥΡΩ. 

 

Στο αποθεματικό κεφάλαιο δεν επέρχεται  καμία μεταβολή, παραμένει ως είχε, 

δηλαδή (601.421,09) ΕΥΡΩ. 

 

 

H.  
 

Σελίδα 9: [72] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 9: [72] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 9: [73] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 9: [74] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 9: [74] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 9: [75] ∆ιαγράφηκε Florou 6/5/2015 11:16:00 πµ 

  
 

Σελίδα 9: [75] ∆ιαγράφηκε Florou 21/1/2015 2:16:00 µµ 

4 
 

Σελίδα 9: [76] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 9: [77] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 9: [78] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 9: [79] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 9: [79] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 9: [80] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 9: [80] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 



Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 9: [80] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 9: [81] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 9: [82] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 9: [82] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 9: [83] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 9: [83] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 9: [84] ∆ιαγράφηκε Florou 5/5/2015 2:19:00 µµ 

 

 

 

 
 

Σελίδα 9: [85] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 9: [85] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο, Ελληνικά 
 

Σελίδα 9: [85] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 9: [86] ∆ιαγράφηκε Florou 16/7/2015 12:24:00 µµ 

   Ο Αντιδήμαρχος  

                                                    Οικονομικής Διαχείρισης 
 

Σελίδα 9: [87] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 9: [87] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 9: [88] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 9: [89] ∆ιαγράφηκε Florou 25/1/2015 4:18:00 µµ 

 

                                          

 

       
 

Σελίδα 9: [90] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 9: [90] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 



Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 9: [91] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 9: [92] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:51:00 πµ 

∆ιάστιχο:  1,5 γραµµή,  Χωρίς κουκκίδες ή αρίθµηση 
 

Σελίδα 9: [93] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 12:07:00 µµ 

Εσοχή: Αριστερά:  0,63 εκ., ∆ιάστιχο:  1,5 γραµµή,  Χωρίς κουκκίδες ή αρίθµηση 
 

Σελίδα 9: [94] ∆ιαγράφηκε Florou 21/1/2015 2:17:00 µµ 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 
 

Σελίδα 9: [95] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 9: [96] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 9: [97] ∆ιαγράφηκε Florou 30/1/2015 2:23:00 µµ 

 

 

Ε 

 

Σελίδα 9: [98] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 9: [99] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 9: [99] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 9: [100] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 9: [100] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 9: [101] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 12:10:00 µµ 

∆ιάστιχο:  1,5 γραµµή,  Χωρίς κουκκίδες ή αρίθµηση 
 

Σελίδα 9: [102] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:51:00 πµ 

∆ιάστιχο:  1,5 γραµµή 
 

Σελίδα 9: [103] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 9: [103] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 9: [103] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 9: [104] ∆ιαγράφηκε Florou 2/2/2015 11:25:00 πµ 

Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

Σελίδα 9: [105] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 9: [105] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 



 

Σελίδα 9: [105] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 9: [106] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 9: [106] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria 
 

Σελίδα 9: [106] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, Χρώµα γραµµατοσειράς: Αυτόµατο 
 

Σελίδα 9: [107] Μορφοποιήθηκε Florou 21/8/2015 11:53:00 πµ 

Γραµµατοσειρά: Cambria, 12 pt 
 

 


