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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..3η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 20ης-2-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..21/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..3η/20-2-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .20η Φεβρουαρίου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..9:30.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. 
Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. ..4662/16-2-2017.. 
πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου 
∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο 
κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

� ΘΕΜΑ 1ο: «1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2017». 

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2017». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου ∆΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2016». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το ο.ε. 2017 στις ∆ηµοτικές 
Κοινότητες του   ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. έτους 
2017». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  δηµοσίευση συνοπτικής 
κατάστασης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017» . 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) και  διάθεση 
των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017» . 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  αµοιβές ορκωτού 
ελεγκτή-εκκαθαριστή και λογιστών για ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης 
∆ηµοτικών Επιχειρήσεων» . 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση  δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της ετήσιας 
συνδροµής έτους 2017 στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ».  
ΘΕΜΑ 10ο: «∆έσµευση και διάθεση πίστωσης σε βάρος  του προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την   δηµοσίευση αποφάσεων  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο79 παρ. 4 
Ν. 3463/2006 ∆ΚΚ)». 
ΘΕΜΑ 11ο: «1) Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, 
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ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» και 2)Έγκριση ανάδειξης προσωρινών 
Αναδόχων» 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικού Νο1 και γνωµοδοτήσεων επί ενστάσεων για την 
παροχή της υπηρεσίας: «∆απάνες φύλαξης κτηρίων, αρθ. 21 παρ. 11 του 
ν.3731/2008», και συνολικού προϋπολογισµού 450.000,00 συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24%» 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για  παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε 
φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων- εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών)» 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών και 
Αντλιοστασίων του ∆ήµου»» 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2017 
για τα συνεχιζόµενα έργα και µελέτες του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 3.000,00€ για έξοδα 
δηµοσιεύσεων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Οικονοµικού Έτους 
2017» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  προϋπολογισµό 
του ∆ήµου ο.ε. 2017, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & 
∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης 
του εξοπλισµού του λογισµικού και των εφαρµογών ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Παραίτηση από ένδικα µέσα». 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος   
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
5. Στάικος Θεόδωρος  
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
7. Κοντάκης Κυριάκος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..21/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2017». 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 
1) Η αριθ.  228/2016 (Α∆Α: 7Μ37Ω93-∆9Φ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του ∆ήµου ο.ε. 2017 και η αριθ. 

πρωτ. 107119/38932/30-1-2017 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Αττικής µε την οποία επικυρώθηκε. 

2) Η αριθ. πρωτ. 23976/22-7-2016 (Α∆Α:ΩΧ∆Α465ΦΘΕ-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) 

απόφασης».  

3)  H αριθ. 209/2016  Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α.∆.Σ.) µε την οποία 

εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου ο.ε. 2017. 

4) H αριθ. 149/2015 (Α∆Α: 728ΙΩ93-96Ψ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

«Κατάργηση µε την επωνυµία «Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης & Πολιτισµού 

∆ήµου ∆ιονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)»». 

5) Η αριθ. 96712/35349/22-11-2016 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Αττικής, η οποία δηµοσιεύθηκε στο αριθ. 4014/τεύχος δεύτερο/15-12-2016  

φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, µε την οποία εγκρίθηκε η κατάργηση 

του ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου 

«Ο ΘΕΣΠΙΣ»». 

6) H αριθ. 413/2016 (Α∆Α: 6Φ6ΓΩ93-ΠΑΑ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

περί «Αποδοχής δωρεάς ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ από την Τράπεζα Πειραιώς, 

για πραγµατοποίηση διήµερης εκδήλωσης της παιδικής χορωδίας του ∆ήµου 

∆ιονύσου, στο θέατρο Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης». 

7) α) Η αριθ. 18/2017  (Α∆Α: ΩΧΘΩΩ93-Θ4Ι) απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου «Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας 

στο ∆ήµο ∆ιονύσου» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002558 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Αττική 2014 – 2020»». β) Η αριθ. πρωτ. 4077/23-12-2016 (Α∆Α: 

6Π∆Μ7Λ7-ΕΥΕ) απόφαση της Περιφέρειας Αττικής «Ένταξη της Πράξης 
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«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» µε κωδικό ΟΠΣ 5002558 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014-2020»». 

8) Η αριθ. πρωτ. 33528/31-10-2016 (Α∆Α: 70Ι2465ΦΘΕ-ΤΝΛ) απόφαση του 

Υπουργείου Εσωτερικών «∆΄ Κατανοµή ποσού 25.000.000,00 ευρώ από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, σε όλους τους ∆ήµους της Χώρας, 

για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους». 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ: 
1) Τα αριθ. πρωτ. 35672/21-12-2016, 3397/6-2-2017 και 3568/8-2-2017 έγγραφα 

της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας. 

2)  Η από 31/12/2016 βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου για το 

χρηµατικό υπόλοιπο του ∆ήµου στις 31/12/2016. 

3) Τα αριθ. πρωτ. 3364/6-2-2017 και 3962/9-2-2017 έγγραφα του Τµήµατος 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού. 

4) Το αριθ. πρωτ. 3382/6-2-2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

5) Τα  αριθ. πρωτ. 3188/3-2-2017,  3505/7-2-2017 και 3996/9-2-2016 έγγραφα της 

∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. 

6) Το αριθ. πρωτ. 3566/8-2-2017 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου. 

7) Τα αριθ. πρωτ. 3412/7-2-2017 και 4403/15-2-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 

έγγραφα του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και 

∆ιαφάνειας. 

8) Το αριθ. πρωτ. 4435/15-2-2017 έγγραφο του Γραφείου ∆ηµάρχου. 

9) Το αριθ. 879/14-12-2016 (αριθ. πρωτ. ∆ήµου 1027/12-1-2017) έγγραφο του 

καταργηθέντος ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου 

∆ιονύσου. 

10)». To αριθ. πρωτ. 882/14-12-2016 έγγραφο του καταργηθέντος ΝΠ∆∆ 

«Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου». 

11) Κατάσταση ανεξόφλητων τιµολογίων υποχρεώσεων καταργηθέντος ΝΠ∆∆ 

«Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου». 

12) Το αριθ. ΓΡΒ - 263/31-12-2016 Γραµµάτιο Είσπραξης της Ταµειακής 

Υπηρεσίας µεταφοράς χρηµατικού υπολοίπου καταργηθέντος ΝΠ∆∆ 

«Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου» στο ∆ήµο. 
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13) Κατάσταση συνεχιζόµενων δαπανών προµηθειών, υπηρεσιών που απαιτείται 

αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017. 

 
 

Α.  Ο προϋπολογισµός του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017 εγκρίθηκε µε την αριθ. 

228/2016 (Α∆Α: 7Μ37Ω93-∆9Φ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 

επικυρώθηκε µε την αριθ. πρωτ. 107119/38932/30-1-2017 απόφαση της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής,  η οποία πρωτοκολλήθηκε στο ∆ήµο µε αριθµό 

πρωτοκόλλου 3141/2-2-2017. 

Στην ως άνω απόφαση επικύρωσης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 

αναφέρονται τα εξής:  

α) Ο ∆ήµος να µεριµνήσει για την ενσωµάτωση του επικυρωµένου προϋπολογισµού 

στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Νόµου 4172/2013 καθώς και 

για την δηµοσίευση συνοπτικής κατάστασης του προϋπολογισµού σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 266 του Νόµου 3852/2010.  

β) εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος να προβεί σε αναµόρφωση του 

επικυρωµένου προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, ούτως ώστε: 

1) Να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα όπως αυτά 

διαµορφώθηκαν κατά την 31η ∆εκεµβρίου και να καταστεί έτσι αυτός ρεαλιστικός, 

κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της υπ΄  αριθ. οικ. 23976/22-7-2016 Κ.Υ.Α. 

2) Να αποτυπωθεί το συνολικό ποσό των ΚΑΕ 00.6731, 00.6735 και 00.6736, ώστε 

να µην υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω: α)  ο στατιστικός ανταποκριτής του ∆ήµου, υπάλληλος των 

οικονοµικών υπηρεσιών, ενσωµάτωσε στις 9-2-2017 τον επικυρωµένο 

προϋπολογισµό στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών, β) 

µε την παρούσα αναµόρφωση – υποχρεωτική – σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

6 της αριθ. οικ. 23976/22-7-2016 Κ.Υ.Α.  αποτυπώνονται  στον προϋπολογισµό του 

∆ήµου ο.ε. 2017 τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα, όπως αυτά 

διαµορφώθηκαν κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016 και γ) όσον αφορά την παρατήρηση 

να αποτυπωθεί ποσό των ΚΑΕ 00.6731, 00.6735 και 00.6736, ώστε να µην 

υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων, σας παραθέτουµε  τα εξής: 
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1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 202 του Νόµου 3463/2006 (ΦΕΚ  114/τ.Α΄/8-

6-2006 «Κύρωση του  Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει µε τις διατάξεις του άρθρου 38 του Νόµου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14-4-2014) 

ορίζονται τα εξής: 

«1Α. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηµατικών 
επιχορηγήσεων: i. σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, περιλαµβανοµένων και των 
εκκλησιαστικών, καθώς και σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την 
έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου,ii. σε τοπικά παραρτήµατα 
οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική 
δραστηριότητα, iii. σε συλλόγους µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε πανελλήνια δράση, 
οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης κάθε µορφής, σε 
παιδιά που είναι, ιδίως, θύµατα εξάρτησης, κακοποίησης, παραµέλησης, οικονοµικής 
εκµετάλλευσης και παράνοµης διακίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη 
προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράµµατος 
δράσης του συλλόγου, για τον αντίστοιχο ∆ήµο και η έγκρισή του από τον Γενικό 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, iv. σε πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις εργαζοµένων στον οικείο ∆ήµο για την πραγµατοποίηση κοινωνικών και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και v. σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του 
∆ήµου, περιλαµβανοµένων και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής 
επιχορήγησης που λαµβάνουν. 

Β. Η παροχή χρηµατικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται µόνον εφόσον έχει εγγραφεί 
σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισµό για το σκοπό αυτόν. Το συνολικό ποσό 
των επιχορηγήσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα και µισό εκατοστό (1,5%) των 
τακτικών εσόδων του δήµου. 

Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν έχει εφαρµογή, αν τα ποσά των 
χορηγούµενων ενισχύσεων από τους δήµους προς τους παραπάνω φορείς 
προέρχονται από έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις που προορίζονται για τους 
ανωτέρω φορείς ή αν οι φορείς που επιχορηγούνται είναι σχολικές επιτροπές.» 

  

2. Στην παράγραφο Α.9 του άρθρου 3 της αριθ. οικ. 23976/22-7-2016 Κ.Υ.Α. ορίζεται 

ότι:  

« Α.9 Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που 
αφορούν την πυροπροστασία, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν 
κατά το έτος 2016.  Ο δήµος µπορεί να επιµερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει 
στον Κ.Α. 1214 το µέρος αυτού που εκτιµά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των 
λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία και στον Κ.Α. 1313 αυτό 
που εκτιµά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών». 
 
3. Στον ∆ήµο το έτος 2016,  σύµφωνα µε την αριθ. 15717/11-5-2016 (Α∆Α: 

7ΑΡ5465ΦΘΕ-ΡΘΖ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών αποδόθηκε το ποσό των 
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131.700,00 €, για την κάλυψη δράσεων για την αντιµετώπιση των δασικών 

πυρκαγιών, το οποίο εγγράφηκε σύµφωνα µε τις ως άνω οδηγίες στον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2017, ανάλογα µε τις δαπάνες που θα καλύψει.   

Σύµφωνα µε την ως άνω  απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών οι ∆ήµοι µπορούν 

µε την εν λόγω χρηµατοδότηση να καλύψουν ενέργειες όπως: α) εκτέλεση 

προγραµµάτων προληπτικού καθαρισµού της βλάστησης για τη µείωση του κινδύνου, 

σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) …….. στ) 

ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α΄ βαθµού, ……  

Έτσι, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού ο.ε. 2017 η ως άνω επιχορήγηση 

εγγράφηκε στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων ως κατωτέρω: 

 ΕΣΟ∆Ο ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ  ΕΞΟ∆Ο  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ  

  00.6731.0001 
Ενίσχυση 
εθελοντικών 
οργανώσεων 

21.700,00 
  

  70.6275.0001 

Καθαρισµός 
οικοπέδων και 
κοινοχρήστων 
χώρων για 
πυροπροστασία 

58.200,00 

  

  70.6041.0002 

Aποδοχές 
εκτάκτων 
ορισµένου 
χρόνου 

24.500,00 

  

  

1 1214.0005 

Eπιχορηγήσεις 
για 
πυροπροστασία 
που 
προορίζονται 
για λειτουργικές 
δαπάνες 

111.700,00  

  70.6054.0001 

Εργοδοτικές 
εισφορές υπέρ 
ΙΚΑ εκτάκτου 
προσωπικού 

7.300,00 

  
 και  

2 1313.0001 

Επιχορηγήσεις 
για 
πυροπροστασία 
που 
προορίζονται 
για επενδυτικές 
δαπάνες 

20.000,00    70.7131.0004 

Προµήθεια 
µηχανολογικού 
 εξοπλισµού 
πυροπροστασίας 

20.000,00 

  

  ΣΥΝΟΛΟ 131.700,00    131.700,00  
 

 

4. Για την επιχορήγηση των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων κλπ στον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2017 και στους κωδικούς αριθµούς εξόδων 00.6735 
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και 00.6736 εγγράφηκαν πιστώσεις ποσού (145.000,00) και (67.500,00) ΕΥΡΩ, 

αντίστοιχα, ήτοι σύνολο (212.500,00) ΕΥΡΩ. 

Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2017, τα τακτικά έσοδα βάσει των οποίων 

υπολογίστηκε το ποσοστό 1,5%  έχουν ως εξής: 

Ο Τακτικά Έσοδα…………………………………………………….12.696.475,96 ΕΥΡΩ 

21 Έσοδα παρελθόντων οικ. ετών τακτικά…………………2.559.200,00 ΕΥΡΩ 

Σύνολο τακτικών εσόδων ……………………………………15.255.675,96 ΕΥΡΩ 

Άρα, στους ως άνω ΚΑ των εξόδων µπορούσε να εγγραφεί πίστωση έως του ποσού 

των (228.835,14) ΕΥΡΩ, δηλαδή 15.255.675,96 ΕΥΡΩ επί 1,5%= 228.835,14 ΕΥΡΩ.  

Οπότε η εγγραφείσα πίστωση στους ΚΑΕ 00.6735 και 00.6736 είναι µικρότερη του 

ανώτατου ποσού που µπορούσε να εγγραφεί στους ως άνω ΚΑ των εξόδων.   

Η εγγραφείσα πίστωση στον ΚΑ εξόδων 00.6731.0001 ποσού (21.700,00) ΕΥΡΩ  για 

ενίσχυση εθελοντικών οργανώσεων, επειδή προέρχεται από έκτακτη οικονοµική 

ενίσχυση του ∆ήµου,  δεν αθροίζεται µε τα ποσά των ΚΑΕ 00.6735 και 00.6736 και 

έτσι τηρείται η προϋπόθεση της παραγράφου 1Β του άρθρου 202 του 3463/2006, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ως εκ τούτου δεν απαιτείται αναµόρφωση του 

προϋπολογισµού ως προς τα ανωτέρω. 

 

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

«1. ∆ιαρκούντος 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 

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.∆.  

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

αύξησιν των πιστώσεων των οποίων µεταφέρονται τα αναλαµβανόµενα ποσά ή να 
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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. ∆ια 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». 

 

Γ. 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 ∆ήµων 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 ∆ήµων 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 
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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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

∆. 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 
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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).  

Ε. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 περί «Υποχρεωτικών Αναµορφώσεων Π/Υ» της 

αριθ. πρωτ. 23976/22-7-2016 (Α∆Α:ΩΧ∆Α465ΦΘΕ-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) απόφασης».  

ορίζεται ότι: 

«Μετά  τη  λήξη  της  χρήσης  2016  και  εντός  του  1ου  τετραµήνου  του  2017, οι 
δήµοι και τα νοµικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές µε βάση 
τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2017 και να προχωρήσουν σε  αναµόρφωσή του, 
λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα και µεγέθη τους, όπως 
αυτά θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2016, προκειµένου αυτός να καταστεί 
ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής: 
Α) ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι 
Οι δήµοι και τα νοµικά πρόσωπα επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που µπορεί να 
εγγραφεί στον Π/Υ 2017 για την ΟΜΑ∆Α I (συνολικό άθροισµα της οµάδας) µε βάση 
την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραµµένων εσόδων της ΟΜΑ∆ΑΣ Ι στον Π/Υ 
2017 δεν µπορεί να υπερβαίνει το µέγιστο από τις εισπράξεις που πραγµατοποίησε 
συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της οµάδας για τα έτη 2015 ή 2016. Στην 
περίπτωση που έχουν εγγραφεί, µε βάση τα στοιχεία µέχρι το µήνα κατάρτισης του 
Π/Υ, στην ΟΜΑ∆Α Ι ποσά µεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 
2015 και το έτος 2016 κλείσει τελικά µε χαµηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά 
αναµορφώνεται µέχρι το ύψος ποσού του 2015. 
Β) ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ 
Οι δήµοι και τα νοµικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑ∆Α II (ΚΑΕ 32) τα πραγµατικά 
ποσά και, σύµφωνα µε αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόµενο ελάχιστο ποσό που 
πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 
βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους» µε βάση την αρχή ότι η 
συνολική διαφορά  των  εγγεγραµµένων  ποσών  στον Π/Υ του 2017 για τους ΚΑΕ 32 
και 
85  δεν µπορεί  να  υπερβαίνει  το  µέγιστο από  τις  εισπράξεις   που   
πραγµατοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2015 και 2016. Στην περίπτωση, 
που το εγγεγραµµένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι µικρότερο του επιτρεπόµενου 
ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άµεση αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε 
αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριµένο ΚΑΕ. 
Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
Για τον υπολογισµό του οριστικού ταµειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσηµη 
κατάσταση συµφωνίας διαθεσίµων και ταµειακού υπολοίπου µε ηµεροµηνία 
31.12.2016 η οποία αποτελεί προσαρµογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των 
καταθέσεων σε τράπεζες – όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) 
των τραπεζικών λογαριασµών – λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τα µετρητά του ταµείου, 
τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, καθώς και µη ενταλµατοποιηθείσες συναλλαγές 
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του φορέα. Η ανωτέρω κατάσταση συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των 
τραπεζικών λογαριασµών. 
∆) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 
Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των 
απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο τηςΓενικής 
Λογιστικής (π.δ 315/99) της 31.12.2016, µε εξαίρεση τιςυποχρεώσεις για τις οποίες 
πληρούνται οι προϋποθέσεις παραγραφής καιέχουν δροµολογηθεί οι σχετικές 
διαδικασίες. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεωνπου έχουν ενταχθεί σε καθεστώς 
ρύθµισης για αποπληρωµή σε περισσότερα του ενός έτη, στον Π/Υ 2017 εγγράφεται 
το συνολικό ποσό που πρέπει να 
καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς 
ανάληψης υποχρεώσεων. 
Μετά το κλείσιµο του έτους 2016 και εντός του πρώτου τριµήνου του 2017, το 
ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. θα ενηµερώσει τις αρµόδιες για τον έλεγχο των Π/Υ αρχές για τον 
κατάλληλο χρόνο άντλησης των οικονοµικών στοιχείων των Οµάδων Ι και ΙΙ από τον 
Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας και θα αποστείλει τα υπόλοιπα προσωρινά απολογιστικά 
στοιχεία έτους 2016 (έλεγχος Χρηµατικού Υπολοίπου και Πληρωµών Π.Ο.Ε.) για τους 
δήµους χωρικής αρµοδιότητάς τους, προκειµένου να µεριµνήσουν ώστε να λάβει 
χώρα η υποχρεωτική αναµόρφωση αυτών. 
2 Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους η εκτίµηση των εγγραφών στα 
έσοδα ελέγχεται από το δηµοτικό συµβούλιο κατά τα οριζόµενα στην παρ. 9 του 
άρθρου 266 του ν.3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 39 του 
ν.4257/2014 (Α΄ 93) και εάν µε τις προβλεπόµενες τριµηνιαίες εκθέσεις του 
δεύτερου και τρίτου τριµήνου, διαπιστωθεί ότι στον Π/Υ έχουν εγγραφεί 
υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της 
χρήσης, το δηµοτικό συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, εντός 
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών, µειώνοντας στο πραγµατικό ύψος τα παραπάνω 
έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε καµία 
περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. Τα στοιχεία που πρέπει να 
περιλαµβάνει η έκθεση έχουν καθοριστεί µε την υπ’ αριθµ. 40038/9.9.2011 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών. Η αρµόδια για την εποπτεία του δήµου αρχή ελέγχει 
επίσης την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων και ασκεί έλεγχο νοµιµότητας επί των 
αποφάσεων αναµόρφωσης του Π/Υ. 
3 Με τις αναµορφώσεις υποβάλλεται στην αρµόδια για την εποπτεία του δήµου Αρχή, 
ολόκληρος ο προϋπολογισµός. Αναφορικά µε τον τύπο του αρχείου του Π/Υ που 
πρέπει να υποβάλλεται έπειτα από τις αναµορφώσεις του ισχύουν τα σχετικά 
οριζόµενα στην υπ’ αριθ. 8/17515/29-4-2013 (Α∆Α: ΒΕ56Ν-ΛΝΦ) εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών». 
 
 
ΣΤ. Με την υπ΄  αριθ. 149/2015 (Α∆Α: 728ΙΩ93-96Ψ) απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου περί «Κατάργησης Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Οργανισµός 

Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)» αποφασίστηκαν τα  

εξής: 

α) Η κατάργηση του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία: 

«Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)» και η 
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απ’ ευθείας ανάθεση εκπλήρωσης των σκοπών του από το ∆ήµο όπως ρητά 

αναφέρονται στη συστατική του Πράξη αριθµ Α∆Σ 41 και 79/2011 ΦΕΚ Β 

694/29.04.2011 (Τροποποιήθηκε από την απόφαση ∆.Σ. ∆ιονύσου αριθµ. 113/2012 

ΦΕΚ Β 2203/ 26.07. 2012). 

β) Τα περιουσιακά στοιχεία ή χρηµατικά ποσά που υπάρχουν στο όνοµα του εν λόγω 

Ν.Π.∆.∆. µεταβιβάζονται στο ∆ήµο ∆ιονύσου, καθώς και τα προγράµµατα 

συγχρηµατοδοτούµενα ή Εθνικά ή µε ιδίους πόρους που υλοποιεί το Νοµικό 

Πρόσωπο συνεχίζουν να υλοποιούνται κανονικά από το διάδοχο φορέα που είναι ο 

∆ήµος. Το αυτό ισχύει και σε όλες τις υποχρεώσεις, συµβάσεις και εκκρεµείς 

δικαστικές υποθέσεις έναντι τρίτων που δεσµεύουν το Νοµικό Πρόσωπο, καθώς, από 

την κατάργηση και έπειτα, ο ∆ήµος ∆ιονύσου καθίσταται καθολικός υπόχρεος και 

διάδοχος φορέας. 

γ) Οι υπηρεσίες του καταργουµένου Ν.Π.∆.∆., θα παρέχονται από το ∆ήµο, από την 

ηµεροµηνία κατάργησής του, δηλαδή από τη δηµοσίευση της απόφασης κατάργησης 

στο ΦΕΚ. 

Η ως άνω απόφαση εγκρίθηκε µε την αριθ. 96712/35349/22-11-2016 απόφαση της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και δηµοσιεύθηκε στο αριθ. 4014/τεύχος 

δεύτερο/15-12-2016  φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης.  

 
Επειδή µετά την ψήφιση και την επικύρωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2017  

απαιτείται α) η αποτύπωση σε αυτόν των πραγµατικών οικονοµικών αποτελεσµάτων, 

όπως αυτά διαµορφώθηκαν κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016, δηλαδή του κλεισίµατος 

του προηγούµενου οικονοµικού έτους, δεδοµένου ότι ο προϋπολογισµός ο.ε. 2017 

καταρτίστηκε µε τα στοιχεία εκτέλεσης του 7µηνου ο.ε. 2016  β) η τακτοποίηση των 

υποχρεωτικών δαπανών του ∆ήµου που αφορούν τις συνεχιζόµενες προµήθειες, 

υπηρεσίες και έργα, µε βάση τα πραγµατικά οικονοµικά στοιχεία κατά το κλείσιµο του 

προηγούµενου οικονοµικού έτους, γ) την αύξηση του συντελεστή του Φόρου 

Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) µε τις διατάξεις του Νόµου  Ν.4389/16 (ΦΕΚ 

94/27.05.2016 τεύχος Α') «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας 

δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις», δ) 

η αναµόρφωση του προϋπολογισµού λόγω της ένταξης δράσεων του ∆ήµου (Κέντρο 

Κοινότητας ∆ήµου ∆ιονύσου)  σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα, ε) η ανάληψη και 

αποτύπωση στα βιβλία και στοιχεία του ∆ήµου των υποχρεώσεων   και απαιτήσεων 
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του καταργηθέντος ΝΠ∆∆  «Οργανισµός Νεολαίας, Αθλητισµού και Πολιτισµού ∆ήµου 

∆ιονύσου» από τον διάδοχο και καθολικό υπόχρεο φορέα, που σύµφωνα µε τις ως 

άνω αποφάσεις είναι ο ∆ήµος ∆ιονύσου,  στ) η αποτύπωση στον προϋπολογισµό ο.ε. 

2017 των αναγκών που προέκυψαν στο ο.ε. 2016 και µετά την κατάρτισή του και ζ) 

προέκυψαν νέες ανάγκες που  δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξή του ή άλλες για 

τις οποίες δεν επαρκούν οι αρχικά εγγεγραµµένες πιστώσεις. 

 
Έχοντας υπόψη: 

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

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

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 (Α∆Α:ΩΧ∆Α465ΦΘΕ-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) απόφασης».  

6) Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε µε 

την αριθ. 228/2016  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και επικυρώθηκε µε την 

αριθ. πρωτ. 107119/38932/30-1-2017 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Αττικής. 

7) Την αριθ. 209/2016  Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α.∆.Σ.) µε την οποία 

εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου ο.ε. 2017. 

8)Την αριθ. 149/2015 (Α∆Α: 728ΙΩ93-96Ψ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

«Κατάργηση µε την επωνυµία «Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης & Πολιτισµού ∆ήµου 

∆ιονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)»». 

9)Την αριθ. 96712/35349/22-11-2016 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Αττικής, η οποία δηµοσιεύθηκε στο αριθ. 4014/τεύχος δεύτερο/15-12-2016  φύλλο της 

Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, µε την οποία εγκρίθηκε η κατάργηση του ΝΠ∆∆ 

«Οργανισµός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»». 

10)Την αριθ. 413/2016 (Α∆Α: 6Φ6ΓΩ93-ΠΑΑ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

περί «Αποδοχής δωρεάς ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ από την Τράπεζα Πειραιώς, για 

πραγµατοποίηση διήµερης εκδήλωσης της παιδικής χορωδίας του ∆ήµου ∆ιονύσου, 

στο θέατρο Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης». 
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11)α) Την αριθ. 18/2017  (Α∆Α: ΩΧΘΩΩ93-Θ4Ι) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

«Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο ∆ήµο ∆ιονύσου» 

µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002558 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014 – 

2020»». β) Την αριθ. πρωτ. 4077/23-12-2016 (Α∆Α: 6Π∆Μ7Λ7-ΕΥΕ) απόφαση της 

Περιφέρειας Αττικής «Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ 

∆ΙΟΝΥΣΟΥ» µε κωδικό ΟΠΣ 5002558 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014-

2020»». 

12) Τα αριθ. πρωτ. 35672/21-12-2016, 3397/6-2-2017 και 3568/8-2-2017 έγγραφα 

της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας. 

13) Την αριθ. πρωτ. 33528/31-10-2016 (Α∆Α: 70Ι2465ΦΘΕ-ΤΝΛ) απόφαση του 

Υπουργείου Εσωτερικών «∆΄ Κατανοµή ποσού 25.000.000,00 ευρώ από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, σε όλους τους ∆ήµους της Χώρας, για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους». 

14) Τα αριθ. πρωτ. 3364/6-2-2017 και 3962/9-2-2017 έγγραφα του Τµήµατος 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού. 

15) Το αριθ. πρωτ. 3382/6-2-2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

16) Τα  αριθ. πρωτ. 3188/3-2-2017,  3505/7-2-2017 και 3996/9-2-2016 έγγραφα της 

∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. 

17) Το αριθ. πρωτ. 3566/8-2-2017 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου. 

18)  Τα αριθ. πρωτ. 3412/7-2-2017 και 4403/15-2-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 

έγγραφα του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και 

∆ιαφάνειας. 

19) Το αριθ. πρωτ. 4435/15-2-2017 έγγραφο του Γραφείου ∆ηµάρχου. 

20) Το αριθ. 879/14-12-2016 (αριθ. πρωτ. ∆ήµου 1027/12-1-2017) έγγραφο του 

καταργηθέντος ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου 

∆ιονύσου». 

21) To αριθ. πρωτ. 882/14-12-2016 έγγραφο του καταργηθέντος ΝΠ∆∆ «Οργανισµός 

Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου». 

22) Κατάσταση ανεξόφλητων τιµολογίων υποχρεώσεων καταργηθέντος ΝΠ∆∆ 

«Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου». 
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23) Το αριθ. ΓΡΒ - 263/31-12-2016 Γραµµάτιο Είσπραξης της Ταµειακής Υπηρεσίας 

µεταφοράς χρηµατικού υπολοίπου καταργηθέντος ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Νεολαίας, 

Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου» στο ∆ήµο. 

24) Κατάσταση συνεχιζόµενων δαπανών προµηθειών, υπηρεσιών που απαιτείται 

αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017. 

 Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την πρώτη 

αναµόρφωση – υποχρεωτική  του προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 

2017, η οποία θα υποβληθεί για έγκριση - ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα 

µε τις προαναφερόµενες διατάξεις και έγγραφα και η οποία έχει ως εξής:  

1.  α) Στην ΟΜΑ∆Α Ι των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2017 

εγγράφηκαν έσοδα, σύµφωνα µε την παρ. Β.1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. πρωτ. 

23976/22-7-2016 (Α∆Α:ΩΧ∆Α465ΦΘΕ-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) απόφασης», τα οποία είναι συνολικού 

ύψους µικρότερου από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2016, όπως προκύπτει από τα 

παρακάτω στοιχεία:  
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Εφόσον στον Π/Υ 2017 για τα ανωτέρω έσοδα δεν εγγράφηκε συνολικά ποσό 

µεγαλύτερο της εκτέλεσης του Π/Υ 2016, δεν απαιτείται η αναµόρφωση αυτών, 

σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα.  

 

β) Στην ΟΜΑ∆Α ΙΙ εσόδων 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά 

τα παρελθόντα έτη» εγγράφονται  τα πραγµατικά ποσά, όπως αυτά διαµορφώθηκαν 

κατά το κλείσιµο της προηγούµενης οικονοµικής χρήσης του 2016, τα οποία 

KAE ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ 

 
ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ 

2015 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ 

2016 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2017 ΣΕ ΕΥΡΩ 

01 
ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ 
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 
15.791,40 

 
36.410,82 

 
26.000,00 

02 
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 
265.783,65 

 
225.733,78 

 
223.000,00 

03 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 
ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 
6.524.678,00 

 
6.998.932,69 

 
6.900.000,00 

04 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ 
ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
920.625,02 

 
877.190,64 

 
848.100,00 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 746.437,36 884.981,45 800.000,00 
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 91.057,00 87.815,00 91.160,00 

11 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 
 

0 

 
 

0,00 

 
 

1.500,00 

14 

∆ΩΡΕΕΣ-
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-
ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 

 
0,00 

 
3.000,00 

 
0,00 

15 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-
ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

315.794,82 361.038,98 299.500,00 

16 
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΣΟ∆Α 

53.016,93 55.887,89 10.000,00 

21 

ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ 

 
 

2.409.560,98 

 
 

2.416.946,85 

 
 

2.559.200,00 

22 

ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ- 
ΕΚΤΑΚΤΑ 

 
227.185,17 

 
31.119,90 

 
20.000,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 11.569.930,33 11.979.058,00 11.778.460,00 
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εγγράφονται  στον Π/Υ 2017 και  σύµφωνα µε αυτά επανυπολογίζεται και η οµάδα 85 

«Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων». 

To σύνολο της οµάδας εσόδων 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα 

κατά τα παρελθόντα έτη» στις 31/12/2016, το οποίο µεταφέρεται στον 

προϋπολογισµό ο.ε. 2017 ανήλθε στο ποσό των (6.598.619,33) ΕΥΡΩ, από 

(5.976.311,39) ΕΥΡΩ που είχαν εγγραφεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού 

ο.ε. 2017, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ως άνω Κ.Υ.Α. 

 
Από τα ανωτέρω προκύπτει αύξηση των εσόδων της Οµάδας 32 ποσού κατά 

(622.307,72) ΕΥΡΩ. 

 
Στην παρ. Β.2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. πρωτ. 26945/31-7-2015 (Α∆Α: 

Ω∆ΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κ.Υ.Α. Εσωτερικών & Οικονοµικών  αναφέρεται ότι, στην οµάδα 

εσόδων 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα 

έτη» εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα 

προηγούµενα οικονοµικά έτη (ΠΟΕ).  Για το έτος 2017 το ποσό που εγγράφηκε 

προκύπτει µε βάση τα στοιχεία περί ανείσπρακτων απαιτήσεων ΠΟΕ που υφίστανται 

κατά τη στιγµή κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισµού (δηλαδή το ποσό που 

έχει εγγραφεί στον ΚΑΕ 32 για το έτος 2016 µείον τις εισπράξεις  που έγιναν µέχρι τη 

στιγµή κατάρτισης του σχεδίου). Τυχόν διαφορά που θα προκύψει µετά το κλείσιµο 

του 2016 θα εισαχθεί στον προϋπολογισµό µε αναµόρφωση. Οµοίως,  και στην 

οµάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων  

βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικ.έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται ως 

πρόβλεψη µη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του 

προϋπολογισµού των δύο προηγούµενων ετών και σύµφωνα µε την µεθοδολογία 

που αναφέρεται σ΄ αυτήν.  

Οπότε: 

Εφόσον την οµάδα εσόδων 32 του προϋπολογισµού ο.ε 2016 εγγράφεται πίστωση 

ποσού (6.598.619,33  €), 

Εισπραχθέντα οµάδας εσόδων 32  Ιαν. – ∆εκεµβρίου 2016  =  1.363.321,66 € 

Εισπραχθέντα οµάδας εσόδων 32  Ιαν. – ∆εκεµβρίου 2015  =   1.574.412,51 € 

Απόλυτη ∆ιαφορά   =                             - 211.090,85   € 
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∆εδοµένου ότι η απόλυτη διαφορά µεταξύ των παραπάνω αναφεροµένων περιόδων 

είναι αρνητική, µπορεί να εκτιµηθεί, ότι στον ΚΑΕ 32 δύναται να εισπραχθεί κατά τη 

διάρκεια του έτους 2017 ποσό που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα (1.574.412,51) 

ΕΥΡΩ, δηλαδή την εκτέλεση του ο.ε. 2015 για την ως άνω οµάδα εσόδων.  

Έτσι, τόσο κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού ο.ε. 2017, όσο και µε την παρούσα 

αναµόρφωση προβλέπεται για την ως άνω οµάδα εσόδων (32-85) είσπραξη ποσού 

(1.465.000,00) ΕΥΡΩ και συνεπώς ο ΚΑ των εξόδων 85 ανέρχεται σε (5.133.619,11) 

ΕΥΡΩ, µε ανάλυση όπως αυτή αναφέρεται στον επισυναπτόµενο της παρούσας 

πίνακα. 

 
γ) Στο Χρηµατικό Υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης, της ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙΙ, 

εγγράφεται το ποσό που προέκυψε κατά την 31-12-2016, το οποίο σύµφωνα µε τη 

σχετική βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας ανήλθε στο των (15.260.809,83) ΕΥΡΩ, 

ενώ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού ο.ε. 2017 είχε εγγραφεί ποσό 

(13.409.539,52) ΕΥΡΩ. 

Στο χρηµατικό υπόλοιπο του ∆ήµου 31-12-2016, συµπεριλαµβάνεται το χρηµατικό 

υπόλοιπο του καταργηθέντος ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού 

∆ήµου ∆ιονύσου» ποσού (149.043,12) ΕΥΡΩ, το οποίο εισήχθη στα οικονοµικά 

στοιχεία του ∆ήµου µε το αριθ. ΓΡΒ - 263/31-12-2016 Γραµµάτιο της Ταµειακής 

Υπηρεσίας. 

Προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2017, ως προς το χρηµατικό 

υπόλοιπο,  ως εξής: 

1) Ο ΚΑ των εσόδων  5111 µε την ονοµασία «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από 

τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» µειώνεται κατά  

(729.482,01) ΕΥΡΩ και η εναποµείνασα πίστωση στον ΚΑΕ είναι  (870.517,99) 

ΕΥΡΩ. 

2) Ο ΚΑ των εσόδων 5119 µε την ονοµασία «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από 

τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ∆ήµου» αυξάνεται  κατά  

(383.499,32) ΕΥΡΩ και η πίστωση στον ΚΑ ανέρχεται σε (2.269.979,58) ΕΥΡΩ. 

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

προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» 

εγγράφεται πίστωση ποσού (327.458,88) ΕΥΡΩ. 
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4) Ο  ΚΑ των εσόδων 5122 µε την ονοµασία «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από 

έκτακτα έσοδα (εκτός Π∆Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες» 

µειώνεται κατά  (687.630,00) ΕΥΡΩ και η εναποµείνασα πίστωση στον  ΚΑ είναι 

(5.784.702,23) ΕΥΡΩ. 

5) Στον νέο ΚΑ των εσόδων 5124 µε την ονοµασία «Χρηµατικό υπόλοιπο 

προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ  και Εθνικό 

Π∆Ε)» εγγράφεται πίστωση ποσού (198.627,73) ΕΥΡΩ. 

6) Στον ΚΑ των εσόδων 5129 µε την ονοµασία «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 

από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ∆ήµου» εγγράφεται 

επιπλέον πίστωση ποσού (2.358.796,39) ΕΥΡΩ και η πίστωση στον  ΚΑ ανέρχεται σε  

(5809.523,42) ΕΥΡΩ. 

 Η επιπλέον πίστωση του χρηµατικού υπολοίπου ποσού (1.851.270,31) ΕΥΡΩ 

µεταφέρεται στο αποθεµατικό κεφάλαιο.  

 
δ) Στους ΚΑ εξόδων της κατηγορίας 81 Πληρωµές που αφορούν υποχρεώσεις από 

παρελθόντα έτη αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις για δαπάνες που έγιναν τα 

προηγούµενα οικονοµικά έτη, οι οποίες δεν πληρώθηκαν και για τις οποίες θα πρέπει 

να αποτυπωθούν τα οικονοµικά στοιχεία µε βάση το κλείσιµο της χρήσης ο.ε. 2016. 

Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2017, όπως αυτός εγκρίθηκε µε την αριθ. 

228/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είχαν εγγραφεί πιστώσεις για τις 

υποχρεώσεις παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 81) σε όλες τις υπηρεσίες του 

προϋπολογισµού συνολικού ποσού (1.600.000,00) ΕΥΡΩ και µετά το κλείσιµο της 

χρήσης ο.ε. 2016 οι υποχρεώσεις αυτές ανέρχονται στο ποσό των  (1.197.976,87) 

ΕΥΡΩ, συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων παρελθόντων οικονοµικών ετών 

του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου «Ο ΘΕΣΠΙΣ» που καταργήθηκε ύψους (60.408,42) ΕΥΡΩ. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,  προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού 

ο.ε. 2017 για την ανωτέρω οµάδα εξόδων ως αυτή έχει στον επισυναπτόµενο πίνακα 

αναµόρφωσης  της παρούσας. 

 

ε) Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Νόµου 4038/2012 στις υποχρεωτικές 

δαπάνες των ∆ήµων προστέθηκαν οι δαπάνες που απορρέουν από συµβάσεις 

ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών. 
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Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, στον προϋπολογισµό εγγράφονται κατά 

προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες, όπως καθορίζονται µε την παρ. 1 του 

άρθρου 158 του Νόµου 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων), συµπληρώθηκε 

µε την παρ. 3 του άρθρου 23 του Νόµου 3536/2007, την παρ. 5 του άρθρου 49 του 

Νόµου 3943/2011, την παρ. 6 του άρθρου 2 του Νόµου 4038/2012 και το άρθρο 1 της 

από 26-8-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 102/τ.Α’/26-8-2015). 

Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2017, ο οποίος συντάχθηκε µε µήνα αναφοράς 

τον µήνα Ιούλιο του έτους 2016, εγγράφηκαν – προβλέφθηκαν συνεχιζόµενες 

δαπάνες που απορρέουν από συναφθείσες συµβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης 

προµηθειών και υπηρεσιών, οι οποίες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του 

προϋπολογισµού ο.ε. 2017, για κάποιες εκ των οποίων  απαιτείται η τακτοποίησή 

τους µε αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2017, µε βάση τα πραγµατικά 

οικονοµικά στοιχεία κατά το κλείσιµο του προηγούµενου οικονοµικού έτους, τόσο για 

το ∆ήµο όσο και για το ΝΠ∆∆ αυτού που καταργήθηκε, σύµφωνα µε όσα 

αναφέρθηκαν παραπάνω.  

 
2. Με την αριθ. πρωτ. 33528/31-10-2016 (Α∆Α: 70Ι2465ΦΘΕ-ΤΝΛ) απόφαση του 

Υπουργείου Εσωτερικών αποδόθηκε στο ∆ήµο το ποσό των (51.720,00) ΕΥΡΩ – ∆΄  

κατανοµή κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2016, για λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων και εισήχθη στο ταµείο του ∆ήµου µε το αριθ. ΓΡΒ-203/9-11-2016 

Γραµµάτιο Είσπραξης.  

Με το αριθ. πρωτ. 31773/14-11-2016 έγγραφο του Τµήµατος Λογιστηρίου του ∆ήµου 

διαβιβάστηκε η ανωτέρω απόφαση στο Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού και στην ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας, 

προκειµένου να προβούν στην κατανοµή του ποσού των (51.720,00) ΕΥΡΩ στα δύο 

ΝΠ∆∆ Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

 

 

Επειδή η κατανοµή της εν λόγω πίστωσης στα ΝΠ∆∆ Σχολικές Επιτροπές δεν έγινε 

µέσα στο ο.ε. 2016 και για να είναι δυνατή η εκταµίευσή της µέσα στο ο.ε. 2017 

πρέπει µε αναµόρφωση του προϋπολογισµού να µεταφερθεί πίστωση από το 

αποθεµατικό κεφάλαιο στον ΚΑ των εξόδων 00.6711 «Απόδοση σε σχολικές 
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επιτροπές», προκειµένου η πίστωση αυτή να αποδοθεί στις Σχολικές Επιτροπές 

ΝΠΠ∆ για το σκοπό που αναφέρθηκε παραπάνω.  

 

3. Με την αριθ. 413/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ο ∆ήµος αποδέχθηκε 

δωρεά από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ για την κάλυψη των 

δαπανών της «∆ιήµερης εκδήλωσης της παιδικής χορωδίας ∆ήµου ∆ιονύσου 4 και 5 

Μαρτίου 2017». 

Στο χρηµατικό υπόλοιπο του ∆ήµου 31/12/2016, που µεταφέρεται στη νέα χρήση,  

συµπεριλαµβάνεται η πίστωση ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ για την κάλυψη των 

δαπανών της ως άνω εκδήλωσης.  

Προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2017 ως εξής: 

Από το αποθεµατικό κεφάλαιο µεταφέρεται πίστωση ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ στον 

νέο ΚΑ των εξόδων 15.6471.0005, µε την ονοµασία «∆ιήµερη εκδήλωση της παιδικής 

χορωδίας του ∆ήµου ∆ιονύσου 4 και 5 Μαρτίου 2017» και πίστωση  (3.000,00) 

ΕΥΡΩ.  

 
4. Μετά την κατάρτιση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2007 προέκυψαν νέες 

ανάγκες, όπως αυτές προκύπτουν από τα έγγραφα των υπηρεσιών του ∆ήµου, οι 

οποίες απαιτούν τη δηµιουργία νέων ή την ενίσχυση ήδη εγγεγραµµένων πιστώσεων 

εξόδων, όπως αποτυπώνονται στον επισυναπτόµενο σχετικό πίνακα αναµόρφωσης 

του προϋπολογισµού ο.ε. 2017.    

 
5. Μετά την παραπάνω 1η  αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017 

τα τακτικά έσοδα παρέµειναν ως είχαν, δηλαδή: 

0   Τακτικά έσοδα:                 12.696.475,96 ΕΥΡΩ 

21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:        2.559.200,00 ΕΥΡΩ 

Σύνολο Τακτικών:                  15.255.675,96 ΕΥΡΩ 

 
 
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (164.082,40) ΕΥΡΩ, που ήταν µε την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού ο.ε. 2017, ανέρχεται σε (196.784,54) ΕΥΡΩ, µε την παρούσα 
αναµόρφωση. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Τις διατάξεις της παρ. 5  του άρθρου 23 του Νόµου  3536/2007. 
� Τις διατάξεις του  άρθρου 8 του Β.∆. 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. 23976/22-7-2016 (Α∆Α:ΩΧ∆Α465ΦΘΕ-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) 
απόφασης».  
� Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε 

µε την αριθ. 228/2016  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και επικυρώθηκε 
µε την αριθ. πρωτ. 107119/38932/30-1-2017 απόφαση της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής. 
� Την αριθ. 209/2016  Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α.∆.Σ.) µε την οποία 

εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου ο.ε. 2017. 
� Την αριθ. 149/2015 (Α∆Α: 728ΙΩ93-96Ψ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

«Κατάργηση µε την επωνυµία «Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης & Πολιτισµού 
∆ήµου ∆ιονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)»». 
� Την αριθ. 96712/35349/22-11-2016 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Αττικής, η οποία δηµοσιεύθηκε στο αριθ. 4014/τεύχος δεύτερο/15-12-2016  
φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, µε την οποία εγκρίθηκε η κατάργηση 
του ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου 
«Ο ΘΕΣΠΙΣ»». 
� Την αριθ. 413/2016 (Α∆Α: 6Φ6ΓΩ93-ΠΑΑ) απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής περί «Αποδοχής δωρεάς ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ από την 
Τράπεζα Πειραιώς, για πραγµατοποίηση διήµερης εκδήλωσης της παιδικής 
χορωδίας του ∆ήµου ∆ιονύσου, στο θέατρο Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων 
Εκάλης». 
� Την αριθ. 18/2017 (Α∆Α: ΩΧΘΩΩ93-Θ4Ι) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

«Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο ∆ήµο 
∆ιονύσου» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002558 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Αττική 2014 – 2020»».  
� Την αριθ. πρωτ. 4077/23-12-2016 (Α∆Α: 6Π∆Μ7Λ7-ΕΥΕ) απόφαση της 

Περιφέρειας Αττικής «Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ» µε κωδικό ΟΠΣ 5002558 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 
2014-2020»». 
� Τα αριθ. πρωτ. 35672/21-12-2016, 3397/6-2-2017 και 3568/8-2-2017 έγγραφα 

της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας. 
� Την αριθ. πρωτ. 33528/31-10-2016 (Α∆Α: 70Ι2465ΦΘΕ-ΤΝΛ) απόφαση του 

Υπουργείου Εσωτερικών «∆΄ Κατανοµή ποσού 25.000.000,00 ευρώ από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, σε όλους τους ∆ήµους της Χώρας, 
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους». 
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� Τα αριθ. πρωτ. 3364/6-2-2017 και 3962/9-2-2017 έγγραφα του Τµήµατος 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού. 
� Το αριθ. πρωτ. 3382/6-2-2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
� Τα  αριθ. πρωτ. 3188/3-2-2017,  3505/7-2-2017 και 3996/9-2-2016 έγγραφα 

της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. 
� Το αριθ. πρωτ. 3566/8-2-2017 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου. 
� Τα αριθ. πρωτ. 3412/7-2-2017 και 4403/15-2-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 

έγγραφα του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και 
∆ιαφάνειας. 
� Το αριθ. πρωτ. 4435/15-2-2017 έγγραφο του Γραφείου ∆ηµάρχου. 
� Το αριθ. 879/14-12-2016 (αριθ. πρωτ. ∆ήµου 1027/12-1-2017) έγγραφο του 

καταργηθέντος ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
� To αριθ. πρωτ. 882/14-12-2016 έγγραφο του καταργηθέντος ΝΠ∆∆ 

«Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου». 
� Κατάσταση ανεξόφλητων τιµολογίων υποχρεώσεων καταργηθέντος ΝΠ∆∆ 

«Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου». 
� Το αριθ. ΓΡΒ - 263/31-12-2016 Γραµµάτιο Είσπραξης της Ταµειακής 

Υπηρεσίας µεταφοράς χρηµατικού υπολοίπου καταργηθέντος ΝΠ∆∆ 
«Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου» στο ∆ήµο. 
� Κατάσταση συνεχιζόµενων δαπανών προµηθειών, υπηρεσιών που απαιτείται 

αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 2 ΚΑΤΑ 

   
Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλη και Κοντάκη για τους λόγους που 

ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 

Εγκρίνει την πρώτη αναµόρφωση – υποχρεωτική  του προϋπολογισµού του 

∆ήµου, οικονοµικού έτους 2017, την οποία υποβάλει για έγκριση - ψήφιση στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις και έγγραφα και η 

οποία έχει ως εξής:  

1.  α) Στην ΟΜΑ∆Α Ι των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2017 

εγγράφηκαν έσοδα, σύµφωνα µε την παρ. Β.1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. πρωτ. 

23976/22-7-2016 (Α∆Α:ΩΧ∆Α465ΦΘΕ-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) απόφασης», τα οποία είναι συνολικού 
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ύψους µικρότερου από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2016, όπως προκύπτει από τα 

παρακάτω στοιχεία:  

 

 

 

 

 

KAE ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ 

 
ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ 

2015 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ 

2016 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2017 ΣΕ ΕΥΡΩ 

01 
ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ 
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 
15.791,40 

 
36.410,82 

 
26.000,00 

02 
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 
265.783,65 

 
225.733,78 

 
223.000,00 

03 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 
ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 
6.524.678,00 

 
6.998.932,69 

 
6.900.000,00 

04 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ 
ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
920.625,02 

 
877.190,64 

 
848.100,00 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 746.437,36 884.981,45 800.000,00 
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 91.057,00 87.815,00 91.160,00 

11 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 
 

0 

 
 

0,00 

 
 

1.500,00 

14 

∆ΩΡΕΕΣ-
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-
ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 

 
0,00 

 
3.000,00 

 
0,00 

15 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-
ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

315.794,82 361.038,98 299.500,00 

16 
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΣΟ∆Α 

53.016,93 55.887,89 10.000,00 

21 

ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ 

 
 

2.409.560,98 

 
 

2.416.946,85 

 
 

2.559.200,00 

22 

ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ- 
ΕΚΤΑΚΤΑ 

 
227.185,17 

 
31.119,90 

 
20.000,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 11.569.930,33 11.979.058,00 11.778.460,00 
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Εφόσον στον Π/Υ 2017 για τα ανωτέρω έσοδα δεν εγγράφηκε συνολικά ποσό 

µεγαλύτερο της εκτέλεσης του Π/Υ 2016, δεν απαιτείται η αναµόρφωση αυτών, 

σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα.  

 

β) Στην ΟΜΑ∆Α ΙΙ εσόδων 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά 

τα παρελθόντα έτη» εγγράφονται  τα πραγµατικά ποσά, όπως αυτά διαµορφώθηκαν 

κατά το κλείσιµο της προηγούµενης οικονοµικής χρήσης του 2016, τα οποία 

εγγράφονται  στον Π/Υ 2017 και  σύµφωνα µε αυτά επανυπολογίζεται και η οµάδα 85 

«Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων». 

To σύνολο της οµάδας εσόδων 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα 

κατά τα παρελθόντα έτη» στις 31/12/2016, το οποίο µεταφέρεται στον 

προϋπολογισµό ο.ε. 2017 ανήλθε στο ποσό των (6.598.619,33) ΕΥΡΩ, από 

(5.976.311,39) ΕΥΡΩ που είχαν εγγραφεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού 

ο.ε. 2017, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ως άνω Κ.Υ.Α. 

 
Από τα ανωτέρω προκύπτει αύξηση των εσόδων της Οµάδας 32 ποσού κατά 

(622.307,72) ΕΥΡΩ. 

 
Στην παρ. Β.2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. πρωτ. 26945/31-7-2015 (Α∆Α: 

Ω∆ΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κ.Υ.Α. Εσωτερικών & Οικονοµικών  αναφέρεται ότι, στην οµάδα 

εσόδων 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα 

έτη» εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα 

προηγούµενα οικονοµικά έτη (ΠΟΕ).  Για το έτος 2017 το ποσό που εγγράφηκε 

προκύπτει µε βάση τα στοιχεία περί ανείσπρακτων απαιτήσεων ΠΟΕ που υφίστανται 

κατά τη στιγµή κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισµού (δηλαδή το ποσό που 

έχει εγγραφεί στον ΚΑΕ 32 για το έτος 2016 µείον τις εισπράξεις  που έγιναν µέχρι τη 

στιγµή κατάρτισης του σχεδίου). Τυχόν διαφορά που θα προκύψει µετά το κλείσιµο 

του 2016 θα εισαχθεί στον προϋπολογισµό µε αναµόρφωση. Οµοίως,  και στην 

οµάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων  

βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικ.έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται ως 

πρόβλεψη µη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του 

προϋπολογισµού των δύο προηγούµενων ετών και σύµφωνα µε την µεθοδολογία 

που αναφέρεται σ΄ αυτήν.  
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Οπότε: 

Εφόσον την οµάδα εσόδων 32 του προϋπολογισµού ο.ε 2016 εγγράφεται πίστωση 

ποσού (6.598.619,33  €), 

Εισπραχθέντα οµάδας εσόδων 32  Ιαν. – ∆εκεµβρίου 2016  =  1.363.321,66 € 

Εισπραχθέντα οµάδας εσόδων 32  Ιαν. – ∆εκεµβρίου 2015  =   1.574.412,51 € 

Απόλυτη ∆ιαφορά   =                             - 211.090,85   € 

 

∆εδοµένου ότι η απόλυτη διαφορά µεταξύ των παραπάνω αναφεροµένων περιόδων 

είναι αρνητική, µπορεί να εκτιµηθεί, ότι στον ΚΑΕ 32 δύναται να εισπραχθεί κατά τη 

διάρκεια του έτους 2017 ποσό που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα (1.574.412,51) 

ΕΥΡΩ, δηλαδή την εκτέλεση του ο.ε. 2015 για την ως άνω οµάδα εσόδων.  

Έτσι, τόσο κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού ο.ε. 2017, όσο και µε την παρούσα 

αναµόρφωση προβλέπεται για την ως άνω οµάδα εσόδων (32-85) είσπραξη ποσού 

(1.465.000,00) ΕΥΡΩ και συνεπώς ο ΚΑ των εξόδων 85 ανέρχεται σε (5.133.619,11) 

ΕΥΡΩ, µε ανάλυση όπως αυτή αναφέρεται στον επισυναπτόµενο της παρούσας 

πίνακα. 

 
γ) Στο Χρηµατικό Υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης, της ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙΙ, 

εγγράφεται το ποσό που προέκυψε κατά την 31-12-2016, το οποίο σύµφωνα µε τη 

σχετική βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας ανήλθε στο των (15.260.809,83) ΕΥΡΩ, 

ενώ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού ο.ε. 2017 είχε εγγραφεί ποσό 

(13.409.539,52) ΕΥΡΩ. 

Στο χρηµατικό υπόλοιπο του ∆ήµου 31-12-2016, συµπεριλαµβάνεται το χρηµατικό 

υπόλοιπο του καταργηθέντος ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού 

∆ήµου ∆ιονύσου» ποσού (149.043,12) ΕΥΡΩ, το οποίο εισήχθη στα οικονοµικά 

στοιχεία του ∆ήµου µε το αριθ. ΓΡΒ - 263/31-12-2016 Γραµµάτιο της Ταµειακής 

Υπηρεσίας. 

Προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2017, ως προς το χρηµατικό 

υπόλοιπο,  ως εξής: 

1) Ο ΚΑ των εσόδων  5111 µε την ονοµασία «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από 

τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» µειώνεται κατά  

(729.482,01) ΕΥΡΩ και η εναποµείνασα πίστωση στον ΚΑΕ είναι  (870.517,99) 

ΕΥΡΩ. 
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2) Ο ΚΑ των εσόδων 5119 µε την ονοµασία «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από 

τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ∆ήµου» αυξάνεται  κατά  

(383.499,32) ΕΥΡΩ και η πίστωση στον ΚΑ ανέρχεται σε (2.269.979,58) ΕΥΡΩ. 

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

προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» 

εγγράφεται πίστωση ποσού (327.458,88) ΕΥΡΩ. 

4) Ο  ΚΑ των εσόδων 5122 µε την ονοµασία «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από 

έκτακτα έσοδα (εκτός Π∆Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες» 

µειώνεται κατά  (687.630,00) ΕΥΡΩ και η εναποµείνασα πίστωση στον  ΚΑ είναι 

(5.784.702,23) ΕΥΡΩ. 

5) Στον νέο ΚΑ των εσόδων 5124 µε την ονοµασία «Χρηµατικό υπόλοιπο 

προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ  και Εθνικό 

Π∆Ε)» εγγράφεται πίστωση ποσού (198.627,73) ΕΥΡΩ. 

6) Στον ΚΑ των εσόδων 5129 µε την ονοµασία «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 

από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ∆ήµου» εγγράφεται 

επιπλέον πίστωση ποσού (2.358.796,39) ΕΥΡΩ και η πίστωση στον  ΚΑ ανέρχεται σε  

(5809.523,42) ΕΥΡΩ. 

 Η επιπλέον πίστωση του χρηµατικού υπολοίπου ποσού (1.851.270,31) ΕΥΡΩ 

µεταφέρεται στο αποθεµατικό κεφάλαιο.  

 
δ) Στους ΚΑ εξόδων της κατηγορίας 81 Πληρωµές που αφορούν υποχρεώσεις από 

παρελθόντα έτη αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις για δαπάνες που έγιναν τα 

προηγούµενα οικονοµικά έτη, οι οποίες δεν πληρώθηκαν και για τις οποίες θα πρέπει 

να αποτυπωθούν τα οικονοµικά στοιχεία µε βάση το κλείσιµο της χρήσης ο.ε. 2016. 

Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2017, όπως αυτός εγκρίθηκε µε την αριθ. 

228/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είχαν εγγραφεί πιστώσεις για τις 

υποχρεώσεις παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 81) σε όλες τις υπηρεσίες του 

προϋπολογισµού συνολικού ποσού (1.600.000,00) ΕΥΡΩ και µετά το κλείσιµο της 

χρήσης ο.ε. 2016 οι υποχρεώσεις αυτές ανέρχονται στο ποσό των  (1.197.976,87) 

ΕΥΡΩ, συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων παρελθόντων οικονοµικών ετών 

του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου «Ο ΘΕΣΠΙΣ» που καταργήθηκε ύψους (60.408,42) ΕΥΡΩ. 
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Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,  προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού 

ο.ε. 2017 για την ανωτέρω οµάδα εξόδων ως αυτή έχει στον επισυναπτόµενο πίνακα 

αναµόρφωσης  της παρούσας. 

 

ε) Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Νόµου 4038/2012 στις υποχρεωτικές 

δαπάνες των ∆ήµων προστέθηκαν οι δαπάνες που απορρέουν από συµβάσεις 

ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών. 

Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, στον προϋπολογισµό εγγράφονται κατά 

προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες, όπως καθορίζονται µε την παρ. 1 του 

άρθρου 158 του Νόµου 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων), συµπληρώθηκε 

µε την παρ. 3 του άρθρου 23 του Νόµου 3536/2007, την παρ. 5 του άρθρου 49 του 

Νόµου 3943/2011, την παρ. 6 του άρθρου 2 του Νόµου 4038/2012 και το άρθρο 1 της 

από 26-8-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 102/τ.Α’/26-8-2015). 

Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2017, ο οποίος συντάχθηκε µε µήνα αναφοράς 

τον µήνα Ιούλιο του έτους 2016, εγγράφηκαν – προβλέφθηκαν συνεχιζόµενες 

δαπάνες που απορρέουν από συναφθείσες συµβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης 

προµηθειών και υπηρεσιών, οι οποίες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του 

προϋπολογισµού ο.ε. 2017, για κάποιες εκ των οποίων  απαιτείται η τακτοποίησή 

τους µε αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2017, µε βάση τα πραγµατικά 

οικονοµικά στοιχεία κατά το κλείσιµο του προηγούµενου οικονοµικού έτους, τόσο για 

το ∆ήµο όσο και για το ΝΠ∆∆ αυτού που καταργήθηκε, σύµφωνα µε όσα 

αναφέρθηκαν παραπάνω.  

 
2. Με την αριθ. πρωτ. 33528/31-10-2016 (Α∆Α: 70Ι2465ΦΘΕ-ΤΝΛ) απόφαση του 

Υπουργείου Εσωτερικών αποδόθηκε στο ∆ήµο το ποσό των (51.720,00) ΕΥΡΩ – ∆΄  

κατανοµή κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2016, για λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων και εισήχθη στο ταµείο του ∆ήµου µε το αριθ. ΓΡΒ-203/9-11-2016 

Γραµµάτιο Είσπραξης.  

Με το αριθ. πρωτ. 31773/14-11-2016 έγγραφο του Τµήµατος Λογιστηρίου του ∆ήµου 

διαβιβάστηκε η ανωτέρω απόφαση στο Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού και στην ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας, 

προκειµένου να προβούν στην κατανοµή του ποσού των (51.720,00) ΕΥΡΩ στα δύο 

ΝΠ∆∆ Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

ΑΔΑ: ΩΛΞΗΩ93-Σ8Β



Σελίδα 30 από 42 
 

 

 

Επειδή η κατανοµή της εν λόγω πίστωσης στα ΝΠ∆∆ Σχολικές Επιτροπές δεν έγινε 

µέσα στο ο.ε. 2016 και για να είναι δυνατή η εκταµίευσή της µέσα στο ο.ε. 2017 

πρέπει µε αναµόρφωση του προϋπολογισµού να µεταφερθεί πίστωση από το 

αποθεµατικό κεφάλαιο στον ΚΑ των εξόδων 00.6711 «Απόδοση σε σχολικές 

επιτροπές», προκειµένου η πίστωση αυτή να αποδοθεί στις Σχολικές Επιτροπές 

ΝΠΠ∆ για το σκοπό που αναφέρθηκε παραπάνω.  

 

3. Με την αριθ. 413/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ο ∆ήµος αποδέχθηκε 

δωρεά από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ για την κάλυψη των 

δαπανών της «∆ιήµερης εκδήλωσης της παιδικής χορωδίας ∆ήµου ∆ιονύσου 4 και 5 

Μαρτίου 2017». 

Στο χρηµατικό υπόλοιπο του ∆ήµου 31/12/2016, που µεταφέρεται στη νέα χρήση,  

συµπεριλαµβάνεται η πίστωση ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ για την κάλυψη των 

δαπανών της ως άνω εκδήλωσης.  

Προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2017 ως εξής: 

Από το αποθεµατικό κεφάλαιο µεταφέρεται πίστωση ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ στον 

νέο ΚΑ των εξόδων 15.6471.0005, µε την ονοµασία «∆ιήµερη εκδήλωση της παιδικής 

χορωδίας του ∆ήµου ∆ιονύσου 4 και 5 Μαρτίου 2017» και πίστωση  (3.000,00) 

ΕΥΡΩ.  

 
4. Μετά την κατάρτιση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2007 προέκυψαν νέες 

ανάγκες, όπως αυτές προκύπτουν από τα έγγραφα των υπηρεσιών του ∆ήµου, οι 

οποίες απαιτούν τη δηµιουργία νέων ή την ενίσχυση ήδη εγγεγραµµένων πιστώσεων 

εξόδων, όπως αποτυπώνονται στον επισυναπτόµενο σχετικό πίνακα αναµόρφωσης 

του προϋπολογισµού ο.ε. 2017.    

 
5. Μετά την παραπάνω 1η  αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017 

τα τακτικά έσοδα παρέµειναν ως είχαν, δηλαδή: 

0   Τακτικά έσοδα:                 12.696.475,96 ΕΥΡΩ 

21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:        2.559.200,00 ΕΥΡΩ 

Σύνολο Τακτικών:                  15.255.675,96 ΕΥΡΩ 
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Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (164.082,40) ΕΥΡΩ, που ήταν µε την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού ο.ε. 2017, ανέρχεται σε (196.784,54) ΕΥΡΩ, µε την παρούσα 
αναµόρφωση. 
 

  
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
6. Κοντάκης Κυριάκος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Κοινοποίηση 
∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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