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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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Aγ. Στέφανος , 14/12/2018
Αριθ. Πρωτ. 43573

ΠΡΟΣ
Την Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Διονύσου
ΘΕΜΑ:
«Tροποποίηση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2018».
ΣΧΕΤΙΚΑ:
1) Η αριθ. 464/4-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής «4η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2018».
2) Η αριθ. 807/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «4η αναμόρφωση
προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2018».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ:
1) Η αριθ. πρωτ. 70753/5-12-2018 αποφαση του Υπουργειου Εσωτερικων «Δ΄
κατανομή ποσού 28.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
έτους 2018, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών των σχολείων τους».
2) Η αριθ. πρωτ. 69642/3-12-2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
Κατανομή ποσού 26.000.000,00 €, εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης –
Κατηγοριας Δ΄ στους Δημους, συμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου 9 § 6 α του
ν.2880/2001.

Με

την

αριθ.

464/4-12-2018

απόφαση

της

Οικονομικής

Επιτροπής

καταρτίστηκε η 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018, η
οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 807/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επειδή α) διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του οικονομικού έτους 2018 και ως
εκ τούτου δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να εγκριθεί από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η αναμόρφωση που καταρτίστηκε με τις άνω
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αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Δήμου, ώστε στην συνέχεια να
καταρτιστεί και να εγκριθεί από τα όργανα διοίκησης του Δήμου η πέμπτη
αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε. 2018, β) εκ παραδρομής δεν
συμπεριελήφθη η επιπλέον επιχορήγηση ποσού (102.240,00) ευρώ του
Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη της δαπάνης των μισθωμάτων των
σχολικών κτιρίων, ενώ η απαιτούμενη πίστωση για την κάλυψη της εν λόγω
δαπάνης είχε προβλεφθεί εις ολόκληρο, κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού
του Δήμου ο.ε. 2018 και ως εκ τούτου το ποσό της επιχορήγησης θα μεταφερθεί
στο αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού, γ) με την αριθ. πρωτ.
70753/5-12-2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Δ΄ κατανομη ποσου
28.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, σε
όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των
σχολείων τους» αποδόθηκε στο Δήμο επιπλέον επιχορήγηση ποσού (66.520,00)
ευρώ, από την εγγραφείσα στον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2018, η οποία
σύμφωνα με τις οδηγίες της αριθ. πρωτ. 25595/26-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΘΓΘ465ΧΘ727Ρ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) «Παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018»
εγγράφεται ως έσοδο και έξοδο στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση, δ) με την
αριθ. πρωτ. 69642/3-12-2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
αποδόθηκε στο Δήμο το έσοδο από το Τέλος Διαφήμισης – Κατηγοριας Δ΄ στους
Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α του ν.2880/2001 ποσού
(94.150,00) ευρώ, το οποίο σύµφωνα µε τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές
Ερωτήσεις: Προϋπολογισµοί Τ.Α.-2018» που τηρείται στην επίσηµη ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών, στον προϋπολογισμό των δήμων έτους 2018,
αναφέρεται ότι δεν θα εγγραφεί πίστωση στον σχετικό ΚΑΕ που αφορά το
τέλος διαφήμισης και τα όποια ποσά αποδοθούν στο ο.ε. 2018 θα εγγραφούν
στον προϋπολογισμού των δήμων με αντίστοιχη αναμόρφωση, ε) την ενίσχυση
της ομάδας εσόδων 41 «Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων» και της
ομάδας εξόδων 82 «Λοιπές αποδόσεις», με τις οποίες τακτοποιούνται οι
εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) στα ασφαλιστικά ταμεία.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Νόμου 3536/2007.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α').
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3) Το αριθ. πρωτ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
4) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 77 του Νόμου 4172/2013.
5) Την αριθ. πρωτ. 23976/22-7-2016 (ΑΔΑ:ΩΧΔΑ465ΦΘΕ-364) Κ.Υ.Α. «Παροχή
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους
2017 – τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) αποφασης».
6) Τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε
με την αριθ. 333/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθ.

103503/36449/22-1-2018

απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
7) Την αριθ. πρωτ. 70753/5-12-2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
«Δ΄ κατανομη ποσου 28.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους έτους 2018, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους».
8) Η αριθ. πρωτ. 69642/3-12-2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
Κατανομή ποσού 26.000.000,00 €, εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης –
Κατηγοριας Δ΄ στους Δημους, συμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου 9 § 6 α του
ν.2880/2001.
9) Η αριθ. 464/4-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής «4η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2018».
10) Η αριθ. 807/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «4η αναμόρφωση
προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2018».

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την
τροποποίηση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018
και τη διαμόρφωσή της όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα και για την εν
συνεχεία υποβολή της για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Μετά την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018, όπως
αυτή διαμορφώθηκε με την παρούσα, τα τακτικά έσοδα παρέμειναν ως είχαν,
δηλαδή:
0 Τακτικά έσοδα:
21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:
Σύνολο Τακτικών:

12.229.515,96 ΕΥΡΩ
2.604.300,00 ΕΥΡΩ
14.833.815,96 ΕΥΡΩ
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Το αποθεματικό κεφάλαιο από (178.046,71) ΕΥΡΩ, που ήταν με την 3η
αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε. 2018, αυξήθηκε σε (304.904,23) ΕΥΡΩ,
με την παρούσα αναμόρφωση.
Η Αντιδήμαρχος

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα

Εσωτερική Διανομή:
1) Γραφείο Δημάρχου
2) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3) Τμήμα Λογιστηρίου
4) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
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