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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αγ. Στέφανος 23-10-2013 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                        Αριθ. Πρωτ. 35908  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
                                                                                                                                                   

 
ΠΡΟΣ  

 τον κ. Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιονύσου 
 
 
ΘΕΜΑ:  
«8η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2013». 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ: 

1) Τα αριθ. πρωτ. 28840/2-9-2013, 31819/23-9-2013 και 34566/14-10-2013 έγγραφα 
της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. 

2) Η αριθ. πρωτ. 22807/27-6-2013 εντολή µεταφοράς πιστώσεων ΚΑΠ-ΣΑΤΑ στους 
∆ήµους για Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (οφειλές ΣΑΤΑ 2012) του 
Υπουργείου Εσωτερικών και η υπ΄ αριθ. πρωτ. 93439/12-7-2013 αναγγελία 
πίστωσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Τ.Π. & ∆.). 

3) Η αριθ. πρωτ. 43774/21-11-2012 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και  η αριθ. 
πρωτ. 155891/11-12-2012 αναγγελία πίστωσης του Τ. Π. & ∆.  

4) Η αριθ. πρωτ. 25522,(25506)/18-7-2013  εντολή µεταφοράς πιστώσεων ΚΑΠ-ΣΑΤΑ 
στους ∆ήµους για Έργα & Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (οφειλές ΣΑΤΑ 2012) του 
Υπουργείου Εσωτερικών και η υπ΄ αριθ. πρωτ. 99151/30-7-2013 αναγγελία 
πίστωσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Τ.Π. & ∆.). 

5) Το αριθ. πρωτ. 31553/20-9-2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & 
∆ιοικητικής Μέριµνας. 

6) Τα αριθ. πρωτ. 31931/23-9-2013 και 32516/26-9-2013 έγγραφα του Γραφείου 
∆ηµάρχου. 

7) Το αριθ. πρωτ. 33911/9-10-2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
8) Τα αριθ. ΓΡΒ 180, 181/16-10-2013 Γραµµάτια Είσπραξης ∆ήµου ∆ιονύσου. 
9) Το αριθ. πρωτ. 35033/17-10-2013 έγγραφο της Ταµειακής Υπηρεσίας. 
10) Το αριθ. πρωτ. 35778/23-10-2013 έγγραφο του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού. 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ:  
1) Οι αριθ. 298, 299 και 316 /2013 αποφάσεις  της Οικονοµικής Επιτροπής. 
2) Η αριθ. 114/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
 
 
Ο τροποποιηµένος προϋπολογισµός του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 ψηφίστηκε µε την 
αριθ. 21/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και επικυρώθηκε µε την αριθ. πρωτ. 
12012/10221/7-3-2013 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής. 
 
Επειδή µετά την ψήφιση και την επικύρωση του προϋπολογισµού προέκυψαν νέες ανάγκες 
που  δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξή του ή άλλες για τις οποίες δεν επαρκούν οι 
αρχικά εγγεγραµµένες πιστώσεις, παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση για την αναµόρφωση 
του προϋπολογισµού,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 161 του Νόµου 3463/2006 
(∆ΚΚ),  τις σχετικές διατάξεις του Β.∆. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/15-6-1959) «Περί 
οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων»  και της αριθ. πρωτ. 
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47490/18-12-2012 ΚΥΑ Εσωτερικών και Οικονοµικών περί «Παροχής οδηγιών για την 
κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ’ 
αριθµ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του 
προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων»», ως εξής: 
 
Α. 1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθ. 47490/18-12-2012 ΚΥΑ Εσωτερικών και 

Οικονοµικών, µε τις οδηγίες της οποίας καταρτίστηκε ο προϋπολογισµός 2013 και 

συγκεκριµένα στο άρθρο 8 αυτής  ορίζεται ότι: 

«Τα έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών δήµων πρώην ΣΑΤΑ εγγράφονται, ως έκτακτα έσοδα, στον 

ΚΑ 1311 ή, κατά τα µέρος που αφορούν επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (αρ. 13 του ν. 

2880/2001) στον ΚΑ 1312. 

Το ύψος της πίστωσης που θα εγγραφεί, θα είναι το ποσό της ΣΑΤΑ που έλαβαν οι ΟΤΑ το έτος 2012 

και αναλογεί στο έτος αυτό (δεν θα συνυπολογισθούν, δηλαδή, χρηµατικά από τη ΣΑΤΑ 2011 που 

έλαβαν οι δήµοι κατά τη διάρκεια του 2012). Η διαφορά που θα προκύψει από τις επενδυτικές δαπάνες 

δήµων έτους 2013 θα εισαχθεί στον προϋπολογισµό µε αναµόρφωση». 

Κατ΄ εφαρµογή των ανωτέρω στον ΚΑ 1312 µε την ονοµασία «Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων» εγγράφηκε πίστωση ποσού (29.090,00) ΕΥΡΩ, ίση µε αυτή που 

αποδόθηκε στο ∆ήµο κατά το οικονοµικό έτος 2012.  Με την αριθ. 24841/18-6-2013 απόφαση 

του Υπουργείου Εσωτερικών αποδόθηκε στο ∆ήµο πίστωση ποσού (54.400,00) ΕΥΡΩ από 

τις πιστώσεις ΣΑΤΑ 2013  για επισκευές και συντηρήσεις των σχολικών κτιρίων.   Η διαφορά 

ποσού (25.310,00) ΕΥΡΩ θα πρέπει να εισαχθεί στον προϋπολογισµό µε αναµόρφωση. 

Επίσης, µε την αριθ. 47378/17-12-2012 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών κατανεµήθηκε 

στο ∆ήµο µας πίστωση ποσού (24.250,00) ΕΥΡΩ  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 

των ∆ήµων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2012 (ΣΑΤΑ), η οποία 

αποδόθηκε µέσα στο οικονοµικό έτος 2013, µε την αριθ. πρωτ. 22807/27-6-2013 εντολή 

µεταφοράς του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και η 

οποία θα πρέπει να εισαχθεί στον προϋπολογισµό µε αναµόρφωση.    

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουµε την αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2013 ως  

εξής:  

Στον ΚΑ 1312 εγγράφεται συνολικά  επιπλέον πίστωση ποσού (49.560,00) ΕΥΡΩ, δηλαδή  

(25.310,00) ΕΥΡΩ συν (24.250,00) ΕΥΡΩ, ο οποίος συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 

(78.650,00) ΕΥΡΩ και µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου µεταφέρεται πίστωση ποσού 

(49.560,00) στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 00.6711 µε την ονοµασία «Απόδοση σε 

σχολικές επιτροπές», ο οποίος από (128.975,84) ΕΥΡΩ  ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 

(178.535,84) ΕΥΡΩ, προκειµένου η επιπλέον αυτή πίστωση να αποδοθεί στις Σχολικές 

Επιτροπές ΝΠ∆∆ του  ∆ήµου, για την αντιµετώπιση αναγκών σε επισκευές και συντηρήσεις 

στα σχολικά κτίρια του ∆ήµου.  

 

Α. 2. Στον ΚΑ 0614 µε την ονοµασία «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 

σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» εγγράφηκε πίστωση ποσού 

(99.885,84) ΕΥΡΩ, ίση µε αυτή που αποδόθηκε στο ∆ήµο κατά το οικονοµικό έτος 2012.  

Μέχρι σήµερα έχει αποδοθεί στο ∆ήµο µας για το σκοπό αυτό επιπλέον πίστωση ποσού 

(2.184,55 ) ΕΥΡΩ, η οποία θα πρέπει να εισαχθεί στον προϋπολογισµό µε αναµόρφωση. 
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Κατόπιν των ανωτέρω  προτείνουµε την αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2013 ως  

εξής:  

Στον ΚΑ 0614 εγγράφεται η επιπλέον πίστωση ποσού (2.184,55) ΕΥΡΩ, ο οποίος συνολικά 

ανέρχεται στο ποσό των (102.070,39) ΕΥΡΩ και µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου µεταφέρεται 

στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 00.6711, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των (180.720,39) 

ΕΥΡΩ, προκειµένου η επιπλέον αυτή πίστωση να αποδοθεί στις Σχολικές Επιτροπές ΝΠ∆∆ 

του ∆ήµου, για την αντιµετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολείων του ∆ήµου. 

  

Α. 3. Στο χρηµατικό υπόλοιπο του ∆ήµου 31/12/2012 συµπεριλαµβανόταν πίστωση ποσού 

(26.940,00) ΕΥΡΩ για την κάλυψη αναγκών για επισκευές και συντηρήσεις στα σχολικά κτίρια 

ο.ε. 2012 (σχετικά: α)  η αριθ. πρωτ. 43774/21-11-2012 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, 

β) η αριθ. πρωτ. 155891/11-12-2012 αναγγελία πίστωσης του Τ. Π. & ∆. και γ) η αριθ. 

114/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου).     

Προτείνουµε από το αποθεµατικό κεφάλαιο να µεταφερθεί πίστωση ποσού (26.940,00) ΕΥΡΩ 

στον ΚΑ των εξόδων 00.6711, ο οποίος από (180.720,39) ΕΥΡΩ ανέρχεται σε (207.660,39) 

ΕΥΡΩ, προκειµένου η πίστωση αυτή να αποδοθεί στις Σχολικές Επιτροπές ΝΠΠ∆ για το 

σκοπό που αναφέρθηκε παραπάνω. 

 

Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (728.590,01) ΕΥΡΩ, εναπέµεινε πίστωση 
ποσού (701.650,01) ΕΥΡΩ. 
 
Β. Με την υπ΄ αριθ. Α∆Σ 50/2011 εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραµµα εκτελεστέων δηµοτικών 

έργων έτους 2011.    

Το έργο Πράσινη παρέµβαση  σε  κοινόχρηστους  χώρους της πόλης  της ∆Κ Άνοιξης µε ΚΑ 

εξόδων 35.7322.0002  έχει συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό  Ταµείο  Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και  από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 µέσω Π..∆.Ε.  

και από πιστώσεις ΣΑΤΑ και λοιπών εσόδων του Π.∆.Ε., σύµφωνα µε την  υπ. αριθ. πρωτ. 

28274/9-9-2011 Σύµβαση του έργου.  Οι εργασίες για την κατασκευή του έργου Πράσινη 

Παρέµβαση σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης της ∆Κ Άνοιξης είχαν ολοκληρωθεί µέχρι 

την 31/12/2012, οπότε και εκδόθηκε Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών από  την Τεχνική 

Υπηρεσία στις 10/01/2013.   Με την αριθ. πρωτ. 34098/∆Ε -3410/2-8-2013 απόφαση του 

Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας - ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων µε θέµα 

«ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ» αποφασίστηκε η ανάκληση του 

υπολοίπου της χρηµατοδότησης ποσού (30.570,86) €.  Επίσης, στις  2/8/2013 έγινε η 

αυτόµατη ανάκληση της χρηµατοδότησης του έργου από την Τράπεζα Ελλάδος - αρ. 

λογαριασµού 2209608580049019 -   ποσού (30.570,86) € . 

Προκειµένου να τακτοποιηθούν τα ανωτέρω λογιστικά, προτείνουµε την αναµόρφωση του 

προϋπολογισµού ο.ε. 2013 ως εξής: 

Από τον ΚΑ των εξόδων 35.7322.0002 µε την ονοµασία «Πράσινη παρέµβαση σε ΚΧ της 

πόλης ΑΝΟΙΞΗ» µεταφέρεται µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου πίστωση ποσού (30.570,86) 

ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση ΚΑ 35.7322.0002:  95.361,07 ΕΥΡΩ) στον ΚΑ των εξόδων 
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80.8261 µε την ονοµασία «Λοιπές επιστροφές και υπέρ ∆ήµου από παρακράτηση απεργίας 

κλπ», ο οποίος από (130.000,00) ΕΥΡΩ  ανέρχεται σε (160.570,86) ΕΥΡΩ. 

 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο δεν επήλθε καµία µεταβολή, δηλαδή παρέµεινε    (701.650,01) 
ΕΥΡΩ. 
 
 
Γ.1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της αριθ. πρωτ. 47490/18-12-2012 ΚΥΑ 

Εσωτερικών και Οικονοµικών  ορίζεται ότι: 

«Τα έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών δήµων πρώην ΣΑΤΑ εγγράφονται, ως έκτακτα 

έσοδα, στον ΚΑ 1311 ή, κατά τα µέρος που αφορούν επισκευή και συντήρηση σχολικών 

κτιρίων (αρ. 13 του ν. 2880/2001) στον ΚΑ 1312. 

Το ύψος της πίστωσης που θα εγγραφεί, θα είναι το ποσό της ΣΑΤΑ που έλαβαν οι ΟΤΑ το 

έτος 2012 και αναλογεί στο έτος αυτό (δεν θα συνυπολογισθούν, δηλαδή, χρηµατικά από 

τη ΣΑΤΑ 2011 που έλαβαν οι δήµοι κατά τη διάρκεια του 2012). Η διαφορά που θα 

προκύψει από τις επενδυτικές δαπάνες δήµων έτους 2013 θα εισαχθεί στον προϋπολογισµό 

µε αναµόρφωση». 

Σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα στοιχεία η συνολική αποδοθείσα πίστωση από ΚΑΠ 

επενδυτικών δαπανών πρώην ΣΑΤΑ έτους 2013 είναι ύψους (263.090,00) ΕΥΡΩ. Η  

σύµφωνα µε τα ανωτέρω εγγραφείσα κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού ο.ε. 2013 

πίστωση στον ΚΑ 1311 µε την ονοµασία «Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από πρόγραµµα 

∆ηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ)»  ήταν ποσού (155.290,00) ΕΥΡΩ. 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2013 ως εξής: 

Στον ΚΑ των εσόδων 1311 µε την ονοµασία «Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)» εγγράφεται η επιπλέον πίστωση ποσού (107.800,00) 

ΕΥΡΩ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των (263.090,00) ΕΥΡΩ  και η οποία µέσω 

αποθεµατικού κεφαλαίου µεταφέρεται στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 30.7323.0043 µε την 

ονοµασία «Οδοποιϊα διαφόρων δηµοτικών οδών 2013», ο οποίος από (180.000,00) ΕΥΡΩ 

ανέρχεται σε (287.800,00) ΕΥΡΩ. 

 

Γ. 2. Με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 25522,(25506)/18-7-2013  εντολή µεταφοράς πιστώσεων ΚΑΠ-

ΣΑΤΑ στους ∆ήµους για Έργα & Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (οφειλές ΣΑΤΑ 2012) του 

Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 99151/30-7-2013 αναγγελία πίστωσης του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Τ.Π. & ∆.) αποδόθηκε στο ∆ήµο το ποσό των 

(214.010,00) ΕΥΡΩ. 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2013 ως εξής: 

Στον  ΚΑ των εσόδων 1311 µε την ονοµασία «Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)»  εγγράφεται η πίστωση των οφειλών ΣΑΤΑ 2012, ποσού 

(214.010,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 477.100,00 ΕΥΡΩ),  η οποία µέσω αποθεµατικού 

κεφαλαίου µεταφέρεται στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 30.7323.0043 µε την ονοµασία 

«Οδοποιϊα διαφόρων δηµοτικών οδών 2013», ο οποίος από (287.800,00) ΕΥΡΩ ανέρχεται σε 

(501.810,00) ΕΥΡΩ. 
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Γ. 3. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη δηµοπράτηση  των παρακάτω έργων και 

την αποδέσµευση των ποσών των εκπτώσεων των αναδόχων από τους κωδικούς αριθµούς 

εξόδων, σχετικές οι αριθ. 298 και 299/2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, 

προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ως εξής: 

Από τους παρακάτω ΚΑ των εξόδων να µεταφερθεί µέρος της  πίστωσης για την ενίσχυση 

του αποθεµατικού κεφαλαίου: 

1) Από τον ΚΑ των εξόδων 30.7323.0041 µε την ονοµασία «Κατασκευή οδού Γούναρη 

δ.κ. ∆ιονύσου» µεταφέρεται  πίστωση ποσού (48.000,00) ΕΥΡΩ  (εναποµείνασα 

πίστωση 52.000,00 ΕΥΡΩ). 

2) Από τον ΚΑ των εξόδων 30.7323.0042 µε την ονοµασία «Ανακατασκευή γεφυριού 

στη δ.κ. Άνοιξης» µεταφέρεται πίστωση ποσού (30.000,00) ΕΥΡΩ  (εναποµείνασα 

πίστωση 45.000,00 ΕΥΡΩ). 

3) Από τον ΚΑ των εξόδων 30.7323.0033 µε την ονοµασία «Κατασκευή Β΄ σκέλους 

οδού Ευξείνου Πόντου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (66.000,00) ΕΥΡΩ 

(εναποµείνασα πίστωση 85.000,00 ΕΥΡΩ). 

4) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.6262.0011 µε την ονοµασία «Καθαρισµός και 

στεγανοποίηση υδατοδεξαµενής δ.κ. Άνοιξης» µεταφέρεται πίστωση ποσού 

(13.000,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 22.000,00 ΕΥΡΩ). 

 

Από το αποθεµατικό κεφάλαιο, στο οποίο µεταφέρθηκαν οι παραπάνω πιστώσεις (συνολικού 

ποσού (157.000,00) ΕΥΡΩ), µεταφέρεται πίστωση ποσού (158.190,00) ΕΥΡΩ για την 

ενίσχυση του ΚΑ των εξόδων  30.7323.0043 µε την ονοµασία «Οδοποιϊα διαφόρων 

δηµοτικών οδών 2013», ο οποίος από (501.810,00) ΕΥΡΩ ανέρχεται σε (660.000,00) ΕΥΡΩ.  

 

Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού  (701.650,01) ΕΥΡΩ, εναπέµεινε πίστωση 

ποσού  (700.460,01) ΕΥΡΩ. 

 

∆. Με την αριθ. πρωτ. 2.14303/4.2057/14-6-2013 (Α∆Α: Β4ΛΟΛ-ΤΣ6) απόφαση του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «Τοπικό 

∆ίκτυο για την παραγωγή, µεταποίηση και προώθηση οπωροκηπευτικών – βιολογικών 

γεωργικών προϊόντων και ειδών Ανθοκοµίας», στο θεµατικό Άξονα Προτεραιότητας 4: 

«Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων 

ευκαιριών» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», κατηγορία παρέµβασης 1: 

«Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του 

πληθυσµού», ∆ράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες».   Η 

πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και συµµετέχει ο ∆ήµος ως 

εταίρος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης. 
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Κατόπιν του αριθ. πρωτ. 32516/26-9-2013 εγγράφου του Γραφείου ∆ηµάρχου και 

προκειµένου να υλοποιήσει ο ∆ήµος τις δράσεις που έχει αναλάβει ως εταίρος της 

Αναπτυξιακής Σύµπραξης απαιτείται η αναµόρφωση προϋπολογισµού ως εξής: 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α: 

Από τον ΚΑ των εξόδων 1321.0017 µε την ονοµασία «Κεντρική ηµερίδα παρουσίασης των 

αποτελεσµάτων του έργου στην Τοπική Κοινωνία, Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης 

(ΕΣΠΑ-ΤΟΠΕΚΟ)» να µεταφερθεί µέσω αποθεµατικού πίστωση ποσού (767,25) ΕΥΡΩ 

(εναποµείνασα πίστωση 1.732,75 ΕΥΡΩ) στον ΚΑ των εσόδων 1321.0016 µε την ονοµασία 

«Παραγωγή εντύπου υλικού και ηλεκ/κών µέσων της Αναπτυξιακής Σύµπραξης (ΕΣΠΑ-

ΤΟΠΕΚΟ)», ο οποίος από (6.000,00) ΕΥΡΩ  ανέρχεται σε (6.767,25) ΕΥΡΩ. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α:  

Από τους παρακάτω ΚΑ των εξόδων να µεταφερθούν  µέσω αποθεµατικού µέρος ή όλη η 

πίστωση για την ενίσχυση ήδη υπαρχόντων ή τη δηµιουργία νέων ΚΑ εξόδων: 

1) Τροποποιούµε την ονοµασία του  ΚΑ των εξόδων 70.6615.0001 από «Παραγωγή 

εντύπου υλικού και ηλεκτρονικών µέσων της Αναπτυξιακής Σύµπραξης» σε 

«Εκδόσεις-εκτυπώσεις εντύπων για την δράση Παραγωγή έντυπου υλικού και 

ηλεκτρονικών µέσων της Α.Σ. (ΕΣΠΑ-ΤΟΠΕΚΟ)»  και µεταφέρουµε στο αποθεµατικό 

κεφάλαιο πίστωση  ποσού (5.115,00) ΕΥΡΩ.    Στον ΚΑ 70.6615.0001 εναπέµεινε 

πίστωση ποσού (885,00) ΕΥΡΩ. 

2) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 00.6117.0012 µε την ονοµασία «Επιστηµονικό προσωπικό 

για την δράση Παραγωγή έντυπου υλικού και ηλεκτρονικών µέσων της Α.Σ. (ΕΣΠΑ-

ΤΟΠΕΚΟ) µεταφέρεται πίστωση ποσού (5.115,00) ΕΥΡΩ. 

3) Από τον ΚΑ των εξόδων 70.6473.0001 µε την ονοµασία «Κεντρική ηµερίδα 

παρουσίασης των αποτελεσµάτων του έργου στην τοπική κοινωνία,  

ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης» µεταφέρεται πίστωση ποσού (2.500,00) 

ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ). 

4) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 00.6495.0004 µε την ονοµασία «∆απάνες γενικής φύσεως 

για την δράση Παραγωγή έντυπου υλικού και ηλεκτρονικών µέσων της Α.Σ. (ΕΣΠΑ-

ΤΟΠΕΚΟ)» µεταφέρεται πίστωση ποσού (767,25) ΕΥΡΩ. 

5) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 70.6142.0003 µε την ονοµασία «Παροχή υπηρεσιών για την 

δράση Κεντρική ηµερίδα παρουσίασης των αποτελεσµάτων του έργου στην Τοπική 

Κοινωνία, Ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης (ΕΣΠΑ-ΤΟΠΕΚΟ)» µεταφέρεται 

πίστωση ποσού (1.732,75) ΕΥΡΩ. 

 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο δεν επήλθε καµία µεταβολή, παρέµεινε ως είχε, δηλαδή 

(700.460,01) ΕΥΡΩ. 

 
Ε. 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 25.7131.0002 µε την ονοµασία «Προµήθεια – εγκατάσταση 

αντλιών, inverter (ρυθµιστών στροφών) κλ Η/Μ εξοπλισµού αντλιοστασίων» µεταφέρεται  

πίστωση ποσού (50.000,00) ΕΥΡΩ  (εναποµείνασα πίστωση 100.000,00 ΕΥΡΩ). 

2) Από τον ΚΑ των εξόδων 50.6011.0001 µε την ονοµασία «Τακτικές αποδοχές βασικός 

µισθός κλπ» µεταφέρεται πίστωση ποσού (10.500,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 

188.050,45 ΕΥΡΩ). 

3) Από τον ΚΑ των εξόδων 50.6051.0001 µε την ονοµασία «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ 

ΤΥ∆ΚΥ» µεταφέρεται πίστωση ποσού (1.790,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 22.423,08 

ΕΥΡΩ). 

4) Από τον ΚΑ των εξόδων 50.6061.0001 µε την ονοµασία «Παροχές ένδυσης – συν/νη» 

µεταφέρεται πίστωση ποσού (58.252,80) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ). 

5) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.6042.0001 µε την ονοµασία «Αποζηµίωση υπερωριακής 

εργασίας εκτάκτων ορισµένου χρόνου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (25.000,00) ΕΥΡΩ 

(εναποµείνασα πίστωση 61.475,52 ΕΥΡΩ). 

6) Από τον ΚΑ των εξόδων 10.6261.0005 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 

ακινήτων του ∆ήµου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (20.000,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα 

πίστωση 7.000,00 ΕΥΡΩ). 

7) Από τον ΚΑ των εξόδων 00.6111 µε την ονοµασία «Αµοιβές νοµικών και 

συµβολαιογράφων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (10.000,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 

30.000,00 ΕΥΡΩ). 

8) Από τον ΚΑ των εξόδων 00.6117.0007 µε την ονοµασία «Αµοιβή µαγνητοφώνησης, 

µαγνητοσκόπησης, αποµαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαραγωγής πρακτών συν/σεων 

∆Σ, ΟΕ & ΕΠΖ» µεταφέρεται πίστωση ποσού (2.458,46) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 

22.140,31 ΕΥΡΩ). 

9) Από τον ΚΑ των εξόδων 10.6691 µε την ονοµασία «Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και 

φωταγωγήσεων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (8.000,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 

2.000,00 ΕΥΡΩ). 

10) Από τον ΚΑ των εξόδων 00.7134.0004 µε την ονοµασία «Προµήθεια πινακίδων 

µεταβλητών µηνυµάτων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (12.000,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα 

πίστωση 3.000,00 ΕΥΡΩ). 

11) Από τον ΚΑ των εξόδων 00.6142.0002 µε την ονοµασία «Έλεγχος οικονοµικών 

καταστάσεων (Ορκωτός) – συν/νη ΚΡ» µεταφέρεται πίστωση ποσού (6.027,00) ΕΥΡΩ 

(εναποµείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ – διότι η εν λόγω δαπάνη τιµολογήθηκε σε προηγούµενη 

χρήση). 

 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (700.460,01) ΕΥΡΩ ανέρχεται σε (904.488,27) ΕΥΡΩ. 
  
 
ΣΤ. Aπό το αποθεµατικό κεφάλαιο να µεταφερθούν οι παρακάτω πιστώσεις για τη δηµιουργία 

νέων ή για την ενίσχυση ήδη εγγεγραµµένων πιστώσεων εξόδων: 

1) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6117.0010 µε την ονοµασία «∆απάνη παρακολούθησης 

συστηµάτων ασφαλείας δηµοτικών κτιρίων» µεταφέρεται  πίστωση ποσού (6.000,00) ΕΥΡΩ 
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(ο ΚΑ ανέρχεται σε 10.000,00 ΕΥΡΩ), προκειµένου να είναι δυνατή η έναρξη της διαδικασίας 

για την εν λόγω δαπάνη για το 2013 – 2014. 

2) Στον νέο  ΚΑ των εξόδων 00.6823 µε την ονοµασία «Τόκοι υπερηµερίας» µεταφέρεται 

πίστωση ποσού (10.000,00) ΕΥΡΩ. 

3) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6721.0005 µε την ονοµασία «Εισφορά υπέρ Συνδέσµου 

Πάρνηθας» µεταφέρεται πίστωση ποσού (75.849,67) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται  σε 94.812,09 

ΕΥΡΩ, που είναι η ετήσια εισφορά του ∆ήµου στον εν λόγω Σύνδεσµο (σχετική η αριθ. πρωτ. 

13946/21-5-2013 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών Α∆Α: ΒΕΝΜΝ-ΓΩΝ).  

4) Στον ΚΑ των εξόδων 25.6262.0005 µε την ονοµασία «Ηλεκτρολογικές εργασίες  

Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών» µεταφέρεται πίστωση ποσού (50.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 

ανέρχεται σε 90.000,00 ΕΥΡΩ). 

5) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6463 µε την ονοµασία «Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων» 

µεταφέρεται πίστωση ποσού (15.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 25.000,00 ΕΥΡΩ). 

6) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6011.0001 µε την ονοµασία «Τακτικές αποδοχές κλ» µεταφέρεται 

πίστωση ποσού (10.500,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 1.229.980,47 ΕΥΡΩ). 

7) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6051.0001 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥ∆ΚΥ» 

µεταφέρεται πίστωση ποσού (1.790,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 152.771,95 ΕΥΡΩ). 

8)Στον ΚΑ των εξόδων 30.6662.0003 µε την ονοµασία «Προµήθεια ασφαλτικού υλικού για 

συντήρηση οδών» µεταφέρεται πίστωση ποσού (40.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 

70.000,00 ΕΥΡΩ). 

9) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6151.0001 µε την ονοµασία «∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) από 

την είσπραξη τελών και φόρων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (50.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 

ανέρχεται σε 270.000,00 ΕΥΡΩ).  

10) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6221 µε την ονοµασία «Ταχυδροµικά Τέλη» µεταφέρεται 

πίστωση ποσού (15.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 88.000,00 ΕΥΡΩ). 

11) Στον ΚΑ των εξόδων 70.7411.0023 µε την ονοµασία «Εκπόνηση οριστ. Μελέτης (Αρχιτ. 

Στατικά, ηλεκτροµ/κά) & τεύχη δηµοπρ. για τη µελέτη προσθήκη 7 αιθουσών στο 2ο ∆ηµ. Σχ. 

∆ιονύσου επί των Μ. Κυδωνιών  & Λ. ∆ιονύσου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (5.500,00) 

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

12) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6211.0004 µε την ονοµασία «∆απάνες επαύξησης ισχύος, 

χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ∆ΕΗ» µεταφέρεται πίστωση ποσού 

(25.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 60.000,00 ΕΥΡΩ). 

13) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6056 µε την ονοµασία «Ετήσια  εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ-ΤΠ∆Υ» 

µεταφέρεται πίστωση ποσού (126.286,95) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 563.878,28 ΕΥΡΩ). 

14) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6053.0004 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά για 

Υγειονοµική Περίθαλψη ∆ηµοσίου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (100,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 

ανέρχεται σε 1.400,00 ΕΥΡΩ). 

15) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 00.6117.0011 µε την ονοµασία «Αµοιβή µαγνητοφώνησης, 

µαγνητοσκόπησης, αποµαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπ/γής πρακτικών συν/σεων ∆Σ, 

ΟΕ & ΕΠΖ» µεταφέρεται πίστωση ποσού (5.000,00) ΕΥΡΩ. 
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16) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 15.7135.0003 µε την ονοµασία «Προµήθεια µεταλλικών 

ικριωµάτων (εξέδρες)» µεταφέρεται πίστωση ποσού (30.000,00) ΕΥΡΩ. 

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

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (22.000,00) ΕΥΡΩ. 

 

Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (904.488,27) ΕΥΡΩ εναπέµεινε πίστωση 

ποσού (416.461,65) ΕΥΡΩ.  

 

Ζ. Στον νέο ΚΑ των εσόδων 1321.0015 µε την ονοµασία «Επιχορήγηση από Περιφέρεια 

Αττικής για Πρόγραµµα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»» εγγράφεται πίστωση ποσού (33.912,90) 

ΕΥΡΩ, η οποία µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου µεταφέρεται στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 

15.6041.0004 µε την ονοµασία «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων», από τον οποίο µεταφέρουµε 

στο  αποθεµατικό  κεφάλαιο ισόποση πίστωση ιδίων εσόδων.   Στον ΚΑ των εξόδων 

15.6041.0004 δεν επήλθε καµία  µεταβολή,  παρέµεινε ως είχε, δηλαδή (83.696,19) ΕΥΡΩ. 

 

Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (416.461,65) ΕΥΡΩ ανήλθε σε (450.374,55) ΕΥΡΩ. 

 

H. Μετά την παραπάνω 8η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2013 τα 

τακτικά έσοδα παρέµειναν ως είχαν: 

0 Τακτικά έσοδα:                 16.072.662,84 ΕΥΡΩ 

21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:       4.265.000,00 ΕΥΡΩ 

Σύνολο Τακτικών:                20.337.662,84 ΕΥΡΩ 

 

Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (728.590,01) ΕΥΡΩ που ήταν µε την 7η 

αναµόρφωση, εναπέµεινε πίστωση ποσού (450.374,55) ΕΥΡΩ, µε την παρούσα 

αναµόρφωση. 

 
 
                                                                               Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                                
                                                                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
 
                                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ                                      
 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1) Γραφείο ∆ηµάρχου 
2) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
3) ∆ιεύθυνση Ανθρωπ. ∆υν. & ∆ιοικ. Μερ. 
4) ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
5) Τµήµα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού 
6) Τµήµα Ταµειακής 
7) Τµήµα Προγραµµατισµού 
8) ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
9) Τµήµα Λογιστηρίου 
 


