
                                                        Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

                                 Από το πρακτικό της με αριθ. 19η/ 28-8-2012

Συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  του  Δήμου 

Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»

  

Αριθμός Απόφασης   113/2012            

                                                                                  Π ε ρ ί λ η ψ η

ΘΕΜΑ : «3η αναμόρφωση προυπολογισμού ο.ε 2012»

 Στον Άγιο Στέφανο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η του μήνα 

Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 5μμ ήλθε σε 

τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο  του ΝΠΔΔ του Δήμου Διονύσου 

«Ο ΘΕΣΠΙΣ»,  μετά την υπ’ αριθ. πρωτ. 565/24-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου  του , που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους , σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 240 και της παραγράφου 1 του 

άρθρου 234 του Ν. 3463/06 και των άρθρων 67 και 103 του Ν.3852/2010 4-2011,και 

αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 15 

μελών βρέθηκαν παρόντα 9 δηλαδή:

Π α ρ ό ν τ ε ς:                                                                   Απόντες : 

Ποτίδης Χρήστος                                                       Τσαγκαράκης Ευάγγελος

Τζανετή Έλλη                                                            Γεννηματά Ευαγγελία

Μωραίτη Ιωάννα                                                       Γεωργιάδης Βασίλειος

Παπαπαχαρτοφύλη Ευθαλία                                 Λακαφώση Παναγιώτα

Κοντάκης Κυριάκος                                                  Παπαζήση Παναγιώτα

Αναστασοπούλου Ευφροσύνη                               Λουκάτος Παναγής

Μπακοδήμος Περικλής

Καμπέρος Πάνος(αναπλ.μέλος)

Παπαπαναγιώτου Ελένη

 Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

“ 3η αναμόρφωση προυπολογισμού ο.ε 2012 ” ως εξής : 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. επεσήμανε ότι πρόκειται για μία αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού που  βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε θέματα κάλυψης 

αποδοχών προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου kai κάλυψη δαπανών για τα 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2012.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 2012 ψηφίστηκε με την 

αριθ.

10η ./2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθ. 

πρωτ.25982/22826+25980/22824/15-4-2012.. απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

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

2012 προέκυψαν νέες ανάγκες που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξή 
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του ή άλλες για τις οποίες δεν επαρκούν οι αρχικά εγγεγραμμένες πιστώσεις, 

παρακαλούμε να ληφθεί  απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ  ΟΝΑΠ Ο ΘΕΣΠΙΣ  ο.ε. 2012, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Νόμου 3463/2006 (ΔΚΚ) και τις 

σχετικές διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-1959(ΦΕΚ 114/15-6-1959) «Περί 

οικονομικής  διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

αυτή παρουσιάζεται παρακάτω και στο συνημμένο έντυπο (3η/2012 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ )το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας εισήγησης.

Α.  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

Από τους παρακάτω ΚΑΔ των εξόδων να μεταφερθεί πίστωση για την 

ενίσχυση του αποθεματικού κεφαλαίου ως ακολούθως:

• Από τον ΚΑΔ 15.6117,0009 μεταφερθεί πίστωση ποσού 13,000,00 

ευρώ ( Εναπομείνουσα πίστωση 7,000,00 ευρώ)

• Από τον ΚΑΔ 15,6117,0005  να μεταφερθεί πίστωση ποσού 15,000,00 

ευρώ  (Εναπομείνουσα πίστωση 18.000.00 ευρώ).

• Από τον ΚΑΔ 10.7134  να μεταφερθεί πίστωση ποσού 3,000,00 ευρώ  

(Εναπομείνουσα 00 ευρώ).

• Από τον ΚΑΔ 15.6265  να μεταφερθεί πίστωση ποσού 4.000,00 ευρώ  

(Εναπομείνουσα  πίστωση 1.000,00 ευρώ).

• Από τον ΚΑΔ 15.6463  να μεταφερθεί πίστωση ποσού 5.000,00 ευρώ  

(Εναπομείνουσα  πίστωση 15.000,00 ευρώ).

• Από τον ΚΑΔ 15.6472  να μεταφερθεί πίστωση ποσού 10.000,00 ευρώ 

(Εναπομείνουσα  πίστωση 20.000,00 ευρώ).

• Από τον ΚΑΔ 15.6661  να μεταφερθεί πίστωση ποσού 10.000,00 ευρώ 

(Εναπομείνουσα  πίστωση 8.000,00 ευρώ).

• Από τον ΚΑΔ 15.7135.0003  να μεταφερθεί πίστωση ποσού 10.000,00 

ευρώ  (Εναπομείνουσα  πίστωση 10.000,00 ευρώ).

• Από τον ΚΑΔ 15.7135.0006 να μεταφερθεί πίστωση ποσού 9.500,00 

ευρώ  (Εναπομείνουσα  πίστωση 500,00 ευρώ).
•

Β. Από το αποθεματικό κεφάλαιο να μεταφερθούν οι παρακάτω πιστώσεις 

για την ενίσχυση ήδη εγγεγραμμένων πιστώσεων εξόδων:

•  Στον ΚΑΔ  15,6471,0003  με την ονομασία «Αμοιβές Καλιτεχνών» να 

μεταφερθεί πίστωση  ποσού 40,000,00 ευρώ . 

• Στον ΚΑΔ  15.6261,0006  με την ονομασία  «Συντήρηση και επισκευή 

πολιτιστικών κέντρων» να μεταφερθεί πίστωση  ποσού 10,000,00 ευρώ  

( ανήλθε  22,000,00)

• Στον ΚΑΔ 15. 6471.0001  με την ονομασία  «ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΛΥΨΗ» να μεταφερθεί πίστωση  ποσού 3.000,00 ευρώ  

• Στον ΚΑΔ 15.6041,0002 με την ονομασία  «αποδοχές προσωπικού με 

σχέση εργασίας ΙΔΟΧ» να μεταφερθεί πίστωση  ποσού 30.000,00 ευρώ  

( ανήλθε 30,000,00).
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• Στον ΚΑΔ 15.6054 με την ονομασία  «αποδοχές εργοδοτικές εισφορές» 

να μεταφερθεί πίστωση  ποσού 9.000.00 ευρώ  ( ανήλθε 9,000,00).

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

   ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

   ΕΞΟΔΑ     ( - )

   ΕΞΟΔΑ     ( + ) 

   ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ( +/-)

   ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

   19.457,42

   79.500,00

    92.000,00

    12.500,00

     7.049,42

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις, τις νέες ανάγκες που προέκυψαν 

προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την 3η

αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ο. ε. 2012, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε 

παραπάνω.

Το Διοικητικό  Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

• Την εισήγηση του προέδρου 

• Την υπ’ αριθ. 10η /2012 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου η οποία 

επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 11894/8829/15-4-2012απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

• Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010)

• Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).

• Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Νόμου 3463/2006 (ΔΚΚ).

• Τις σχετικές διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-1959(ΦΕΚ 114/15-6-1959) 

««Περί οικονομικής  διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και 

Κοινοτήτων»

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2012, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Νόμου 3463/2006 (ΔΚΚ) και τις 

σχετικές διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-1959(ΦΕΚ 114/15-6-1959) «Περί 

οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο του Ν.Π. «Ο ΘΕΣΠΙΣ» αφού άκουσε την εισήγηση 

του  Προέδρου,  έλαβε  υπόψη  του  και  τα  αναφερόμενα  σε  αυτήν  σχετικά 

έγγραφα  και μετά από διαλογική συζήτηση,                          

         

                                      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α 

Εγκρίνει  την  αναμόρφωση  προυπολογισμού  όπως  αναλυτικά  περιγράφεται 

στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης και συνοπτικά περιγράφεται 

στον παρακάτω πίνακα.
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1.ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

2.ΕΞΟΔΑ     ( - )

3.ΕΞΟΔΑ     ( + ) 

4.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ( +/-)

5.ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

   19.457,42

   79.500,00

    92.000,00

    12.500,00

      7.049,42

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 113/2012.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ποτίδης Χρήστος                                                  Τζανετή Έλλη

                                                                                 Μωραίτη Ιωάννα

                                                                                 Παπαπαχαρτοφύλη Ευθαλία

                                                                                 Αναστασοπούλου Ευφροσύνη

                                                                                 Κοντάκης Κυριάκος

                                                                                 Μπακοδήμος Περικλής

                                                                                 Καμπέρος Πάνος(αναπλ.μέλος)

                                                                                 Παπαπαναγιώτου Ελένη

ΑΔΑ: Β4ΘΕΟΛ5Φ-ΨΗΥ


