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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Aγ. Στέφανος  17-12-2015 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                            Αριθ. Πρωτ. -35662- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  ΠΡΟΣ  

Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου 

 

ΘΕΜΑ: «8η 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 – τροποποίηση της 

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

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ: 

1) Τα αριθ. πρωτ. 32776/20-11-2015, 33713/30-11-2015 και 34155/4-12-2015  

έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

2) Τα αριθ. πρωτ. 35553/17-12-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου 

Δυναμικού & 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.  

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 
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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 προβλεπόμενου 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 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 
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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 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, 
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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  του Δήμου 

οικονομικού έτους  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. 

• Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου ο.ε. 2015, όπως αυτό εγκρίθηκε με την αριθ. 

215/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. 

20/2015, 81/2015, 176/2015 και  233/2015 όμοιες και ισχύει. 

 

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: 
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1) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.7341.0010 με την ονομασία «Μελέτη αποχέτευσης 

ακαθάρτων στο συνοικισμό Προκονήσου στη δ.κ. Σταμάτας» μεταφέρεται πίστωση 

ποσού (24.600,00) € ( εναπομείνασα πίστωση 0,00 €) (υπάρχει χρηματοδότηση από τη 

Μ.Ο.Δ. Α.Ε. -  χρήματα από ΕΣΠΑ, σχετική η αριθ. πρωτ. 1140/12-4-2012 

(Β4ΩΜ46ΨΧΨΤ-ΞΟΝ) απόφαση περί «Ένταξης της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου 

Διονύσου» με κωδικό ΜΙS 375581 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»»). 

2) Από τον ΚΑ 20.6011.0001 με την ονομασία «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός κλπ)» μεταφέρεται πίστωση ποσού (6.653,24) € (εναπομείνασα 

471.592,12 €).     

 

Το αποθεματικό κεφάλαιο από (195.650,94) ΕΥΡΩ ανέρχεται  σε (226.904,18) ΕΥΡΩ. 

 

Β. Aπό το αποθεματικό κεφάλαιο επειδή προέκυψαν απρόοπτες ανάγκες ή δεν 

επαρκούν οι αρχικά εγγραφείσες,  να μεταφερθούν οι παρακάτω πιστώσεις για τη 

δημιουργία νέων ή για την ενίσχυση ήδη εγγεγραμμένων πιστώσεων εξόδων: 

1) Στον νέο ΚΑ των εξόδων  25.7341.0011 με την ονομασία «Ολοκλήρωση δικτύου 

αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ. Στέφανο και δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στους 

οικισμούς Ραπεντώσα και Πευκόφυτο του Δήμου Διονύσου» μεταφέρεται πίστωση 

ποσού (26.262,23) €, εκ των οποίων 24.600,00 € προέρχονται από  χρηματοδότηση 

από την Μ.Ο.Δ. Α.Ε. - χρήματα από  ΕΣΠΑ, σχετική η αριθ. πρωτ. 1140/12-4-2012 

(Β4ΩΜ46ΨΧΨΤ-ΞΟΝ) απόφαση και (1.662,23) € από ιδίους πόρους. 

2) Στον νέο ΚΑ των εξόδων  30.6117.0010 με την ονομασία «Αμοιβές προσωπικού με 

σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων»  

μεταφέρεται  πίστωση ποσού (3.000,00) €. 

3) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6222.0001 με την ονομασία «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 

τηλετυπικά τέλη εσωτερικού» μεταφέρεται πίστωση ποσού (5.000,00) € (ο ΚΑ 

ανέρχεται σε 55.000,00 €.  

4) Στον νέο 70.6142.0005 με την ονομασία «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 

συμβούλου για την υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας στην ωρίμανση των 

διαδικασιών για την ανάθεση της σύμβασης «Υπηρεσίες συντήρησης – επισκευών και 

βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς σχολικών και λοιπών δημοτικών κτιρίων 

Δήμου Διονύσου»» μεταφέρεται πίστωση ποσού (5.000,00) €. 

 

Το αποθεματικό κεφάλαιο από (226.904,18) ΕΥΡΩ μειώνεται  σε (187.641,95) ΕΥΡΩ. 
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Γ. Σύμφωνα με 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 –	 τροποποι�ηση	 της	 υπ΄αριθ.	

7028/3-2-2004	(ΦΕΚ	Β΄	253)	απο�φασης» στον  κωδικό αριθμό 0614 με την ονομασία 

«ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»  εγγράφηκε πίστωση ποσού (166.476,40) ΕΥΡΩ, ίση με 

το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το ο.ε. 2014, επί 

τέσσερα, αυξημένο κατά 25% και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Κ.Υ.Α., τυχόν 

επιπλέον πίστωση που θα αποδοθεί στους ΟΤΑ θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό τους 

με αναμόρφωση.   

Μέχρι σήμερα έχει αποδοθεί στο Δήμο μας επιπλέον πίστωση ποσού (20.201,80) ΕΥΡΩ,  

για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (τέσσερεις κατανομές) η οποία θα πρέπει να 

εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. 

Κατόπιν των ανωτέρω  προτείνεται η αποδοχή της επιπλέον πίστωσης και η 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε. 2015 ως  εξής:  

Στον ΚΑ 0614 εγγράφεται η επιπλέον πίστωση ποσού (20.201,80) ΕΥΡΩ, ο οποίος 

συνολικά ανέρχεται στο ποσό των (186.678,20) ΕΥΡΩ και μέσω αποθεματικού 

κεφαλαίου μεταφέρεται στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 00.6711 με την ονομασία 

«Απόδοση στις σχολικές επιτροπές», ο οποίος από (229.376,40) ΕΥΡΩ ανέρχεται σε  

(249.578,20) ΕΥΡΩ, προκειμένου η επιπλέον αυτή πίστωση να αποδοθεί στις Σχολικές 

Επιτροπές ΝΠΔΔ του Δήμου, για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των 

σχολείων του Δήμου. 

 

Στο αποθεματικό κεφάλαιο δεν επήλθε καμία μεταβολή, παρέμεινε (187.641,95) ΕΥΡΩ. 

  

Δ. Μετά την παραπάνω 8η 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 
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Το αποθεματικό κεφάλαιο από (195.650,94) ΕΥΡΩ, που ήταν με την 7η αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού ο.ε. 2015, μειώνεται σε (187.641,95) ΕΥΡΩ, με την παρούσα 

αναμόρφωση. 

                                                                                                Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                   

                                                                                            ΣΤΕΛΛΑ  ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ  

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 1) Γραφείο Δημάρχου 2) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 4) Ανθρώπινου Δυναμικού 5)  Διεύθυνση Οικ. 

Υπηρεσιών 6) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας 7) Τμήμα Λογιστηρίου 


