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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..2η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 17ης-2-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..32/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..17ης/2/2015.. της ..2ης/2015.. ∆ηµόσιας Κατεπείγουσας 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..17η Φεβρουαρίου 2015.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..12:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Κατεπείγουσα συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & 
Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..4103/13-2-15.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του 
Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, 
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Αντλητικού Συγκροτήµατος Τύπου 
Booster στο Αντλιοστάσιο της ∆εξαµενής Αγίου ∆ηµητρίου της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Αγίου Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Τριών (3) Πριονιών για την 
Αντιµετώπιση των Συνεπειών της Χιονόπτωσης της Περιόδου 31.12.2014 – 8.1.2015 
στο ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας Χωµατουργικών 
Μηχανηµάτων για Εκχιονισµό την Περίοδο 31.12.2014 – 8.1.2015 στο ∆ήµου 
∆ιονύσου». Αποσύρεται από την Η.∆. 
ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για 
την Επισκευή – Συντήρηση των Μηχανηµάτων Έργου (1) ME 88139 µάρκας JCB, (2) 
ME 59570 µάρκας CASE 590, και (3) ME 84682 µάρκας CASE 580SLE, στα Πλαίσια 
της Επείγουσας Απευθείας Ανάθεσης Συντήρησης Χωµατουργικών Μηχανηµάτων 
Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου (339/2014 ΑΟΕ)». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Σύσταση πάγιας προκαταβολής 2015 και διάθεση πιστώσεων». 
ΘΕΜΑ 6ο : «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την  καταβολή δαπάνης 
(οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (τοποθέτηση φωτιστικών, 
µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε 
κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου -  έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δηµοσίευση Συνοπτικής 
Κατάστασης Προϋπολογισµού Εσόδων - Εξόδων  ∆ήµου ∆ιονύσου για το Έτος 2015 
στην εφηµερίδα «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ».». 
ΘΕΜΑ 8ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2015». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 265/2014 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 10ο : «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ∆ΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου ∆΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2014». 
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ΘΕΜΑ 12ο : «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Π.Ο.Ε προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2015». 
� ΘΕΜΑ 13ο: «1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2015». 

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συµµετοχή υπαλλήλων σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο». 
ΘΕΜΑ 15ο: «∆ιάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2015, για δαπάνες που θα 
διενεργηθούν µέσω της πάγιας προκαταβολής των ∆ηµοτικών κοινοτήτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης 
στην κα ΓΚΙΤΑΚΟΥ ΜΑΡΘΑ η οποία υπέστη ζηµιά στο   αυτ/το της». 
ΘΕΜΑ 17ο : «Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει άρθρου 51 
του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.14 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε σύµφωνα µε το 
άρθρο 24 του Ν. 4304/14 (ΦΕΚ 234/23.10.2014 τεύχος Α')». Αρ. Πρωτ.: 2026/23-1-
2015 
ΘΕΜΑ 18ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συµµετοχή εργαζοµένων  
της Ταµειακής Υπηρεσίας σε εκπαιδευτικό σεµινάριο στις 25/2/2015» 
ΘΕΜΑ 19ο: «Οικονοµική διαχείριση το µήνα ∆εκέµβριο 2014». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια 
Υπηρεσιών υβριδικού ταχυδροµείου (εκτύπωση και εµφακέλωση για αποστολή 
ειδοποιητηρίων λογαριασµών ύδρευσης) και β) των τεχνικών προδιαγραφών και των 
όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 2.562,87€  για το έργο: 
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ» 
∆.Κ.∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους: α. 494.182,42€ στον Κ.Α. 
25.7341.0004 και β. 425.392,70€ στον Κ.Α. 25.7312.0049 του προϋπολογισµού του 
∆ήµου ο.ε. 2015 για την πράξη: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 61.999,10 € για το έργο: 
«Επισκευή και συντήρηση µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 214.398,15 € για το έτος 
2015 για το έργο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο 
Ο.Τ.102». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του υπαλλήλου 
του ∆ήµου Μπαλαδάκη Γεώργιου». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 6.680,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για τη σύνταξη της µελέτης: «Αρχιτεκτονικά,Eιδικά 
Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτροµηχανολογικά και Τεύχη ∆ηµοπράτησης  για την Μελέτη 
12θέσιου Λυκείου στο Ο.Τ. 174 στην περιοχή Ν. Αιολίδα της ∆.Κ. ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 46.382,14 €  για το έργο: 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ-2013»». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους € 17.161,96 για το έργο: 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ» ∆.Κ. 
Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 29ο: «Α. Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6489.399,00 € 
στον Κ.Α. 25.7341.0003 για την πληρωµή των επιλέξιµων δαπανών (Υποέργα 2,3 και 5) 
και 600.000,00€ στον Κ.Α. 25.7312.0047 για την πληρωµή των µη επιλέξιµων δαπανών 
(Τµήµα Β του Υποέργου 2) της πράξης: «∆ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Υδάτων στις 
∆ηµοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, ∆ιονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταµάτας 
∆ήµου ∆ιονύσου»   
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Β.  Κατάρτιση των όρων διακήρυξης διαγωνισµού του Υποέργου 5: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 
∆.Κ.  ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»». 
ΘΕΜΑ 30ο: «Εισήγηση επί αιτήµατος δηµότη κ. Γ.ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ περί καταβολής 
αποζηµίωσης για ζηµιές από πτώση δένδρου». 
ΘΕΜΑ 31ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος  κ. ΜΑΡΓΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΑΣ περί 
καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία ποσού <206,84>€ που υπέστη το αυτοκίνητό της 
(θραύση τζαµιού) από εκσφενδονισµό πέτρας». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 
Ο ∆Σ κ. Μπιτάκος Παναγιώτης(αναπληρωµατικό µέλος στην θέση της κας Αυγέρη-
Βουκλαρή) προσήθε κατά την συζήτηση του 1ου θέµατος της Η.∆.. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 

 
 Αριθµός Απόφασης:  ..32/2015.. 

 
� ΘΕΜΑ 13ο: «1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2015». 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος. 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 
1) Η αριθ. 241/2014  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισµός του ∆ήµου ο.ε. 2015 και η αριθ. πρωτ. 83203/54619/12-1-
2015 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
µε την οποία επικυρώθηκε. 

2) Η αριθ. πρωτ. 29530/25-7-2014 (Α∆Α: 7ΨΚΝΝ-ΛΦ9) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
Οικονοµικών και Εσωτερικών περί  «Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2015 – τροποποίηση της 
υπ΄αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης». 

3) Την αριθ. 215/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε το 
τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου ο.ε. 2015. 

4) H αριθ. 20/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
τροποποιήθηκε το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου ο.ε. 2015. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ: 
1) Τα αριθ. πρωτ. 1613/21-1-2015, 2849/2-2-2015 και 3391/9-2-2015 έγγραφα της 

∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. 
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2) Τα αριθ. πρωτ. 2596/30-1-2015 και 3472/6-2-2015 έγγραφα του Τµήµατος 
Ανθρώπινου ∆υναµικού – ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικ. Μέριµνας. 

3) Οι από 23-1-2015 & 27-1-2015 Βεβαιώσεις και το αριθ. ΓΡΧ-1/2-1-2015 
Γραµµάτιο Χρηµατικού Υπολοίπου της Ταµειακής Υπηρεσίας. 

4) Τα αριθ. πρωτ. 2564/29-1-2015 έγγραφο του κ. Αντιδηµάρχου Στρατηγικού 
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης. 

5) Το αριθ. πρωτ. 2684/30-1-2015 έγγραφο του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής 
Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων. 

6) Το αριθ. πρωτ. 2283/27-1-2015 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας. 
7) Το αριθ. πρωτ. 3088/4-2-2015 έγγραφο του Τµήµατος Προγραµµατισµού, 

Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας. 
8) Το αριθ. πρωτ. 3604/10-2-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 
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 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». 
 
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.  
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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 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 ορίζεται ότι: 
«Με τη λήξη του οικονοµικού έτους 2014, ο Π/Υ αναµορφώνεται υποχρεωτικά, 
προκειµένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα του 
∆ήµου και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός.  Ειδικότερα, για τις παρακάτω ΟΜΑ∆ΕΣ 
ΕΣΟ∆ΩΝ: 
α) Εάν 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 2013 και το έτος 
2014 κλείσει τελικά µε χαµηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναµορφώνεται στο 
ύψος ποσού του 2013. 
β) Στην ΟΜΑ∆Α ΙΙ εγγράφονται τα πραγµατικά ποσά και σύµφωνα µε αυτά 
επανυπολογίζεται και η οµάδα «85». 
γ) Στο Χρηµατικό Υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης, της ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙΙ, 
εγγράφεται το ποσό που προέκυψε κατά την 31-12-2014. 
Το Υπουργείο Εσωτερικών µετά το κλείσιµο του έτους 2014 θα αποστείλει στις αρµόδιες 
για τον έλεγχο των Π/Υ αρχές, τα σχετικά απολογιστικά στοιχεία των παραπάνω 
ΟΜΑ∆ΩΝ για τους δήµους χωρικής αρµοδιότητάς τους, προκειµένου να µεριµνήσουν 
ώστε να λάβει χώρα η υποχρεωτική αναµόρφωση αυτών». 
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Επειδή µετά την ψήφιση και την επικύρωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2015  απαιτείται 
α) η αποτύπωση σε αυτόν των πραγµατικών οικονοµικών αποτελεσµάτων, όπως αυτά 
διαµορφώθηκαν κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014, δηλαδή κατά το κλείσιµο του 
προηγούµενου οικονοµικού έτους,  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 
και γ) προέκυψαν νέες ανάγκες που  δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξή του ή άλλες 
για τις οποίες δεν επαρκούν οι αρχικά εγγεγραµµένες πιστώσεις. 
 
Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 
• 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. 29530/25-7-2014 (Α∆Α: 7ΨΚΝΝ-ΛΦ9) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
Οικονοµικών και Εσωτερικών περί  «Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2015 – τροποποίηση της υπ΄αριθ. 
7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης».   

• Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε µε την 
αριθ. 241/2014  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και επικυρώθηκε µε την αριθ. 
πρωτ. 83203/54619/12-1-2015 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την αναµόρφωση 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2015, η οποία θα υποβληθεί για 
έγκριση - ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις 
και η οποία έχει ως εξής:  
Α.  α) Στην ΟΜΑ∆Α Ι των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2015 
εγγράφηκαν έσοδα, σύµφωνα µε την παρ. Β.1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. πρωτ. 
29530/25-7-2014 (Α∆Α: 7ΨΚΝΝ-ΛΦ9) Κ.Υ.Α  Εσωτερικών & Οικονοµικών, τα οποία 
είναι συνολικού ύψους µικρότερου από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2013, όπως 
προκύπτει από τα παρακάτω στοιχεία:  
 

Κ.Α.Ε
. ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ 

 
ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ 

2013 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ  
2015 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

01 

ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ 
ΑΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 
26.711,40 

 
33.700,00 

02 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 
481.089,39 

 
300.000,00 

03 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 
7.198.308,83 

 
6.906.180,00 

04 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ 

 
1.117.764,04 

 
712.650,00 
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ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

05 
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

961.820,98 746.146,00 

07 
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΣΟ∆Α 

56.314,30 122.964,00 

11 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 
0,00 

 
0,00 

14 

∆ΩΡΕΕΣ-
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-
ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 

 
500,00 

 
0,00 

15 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-
ΠΡΟΣΤΙΜΑ-
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

345.179,73 512.850,00 

16 
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΣΟ∆Α 

6.074,85 12.100,00 

21 

ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-
ΤΑΚΤΙΚΑ 

 
5.193.160,46 

 
3.742.800,00 

22 

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

 
133.223,39 

 
39.200,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 15.520.147,37 13.128.590,00 
 
Εφόσον στον Π/Υ 2015 για τα ανωτέρω έσοδα δεν εγγράφηκε συνολικά ποσό 
µεγαλύτερο της εκτέλεσης του Π/Υ 2013, 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 2014, τα οποία εγγράφονται  
στον Π/Υ 2015 και  σύµφωνα µε αυτά επανυπολογίζεται και η οµάδα 85 «Προβλέψεις 
µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων». 
 
Τα πραγµατικά ποσά της ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΙ εσόδων, µετά το κλείσιµο της χρήσης 2014 θα 
πρέπει να µεταφερθούν στον Π/Υ 2015,   µε τα παρακάτω ποσά: 
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 
     έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη……………………5.108.219,42 ΕΥΡΩ 
321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 
     κατά τα παρελθόντα οικονοµικά 
     έτη τακτικά έσοδα………………………………………….5.022.764,09 ΕΥΡΩ 
3211 Τέλη καθαριότητας και φωτισµού……………..1.303.321,25 ΕΥΡΩ 
3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης………………….3.215.268,41 ΕΥΡΩ 
3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας……………………………..99.088,67 ΕΥΡΩ 
3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 
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        Πολεοδοµικών σχεδίων……………………………………..9.163,86 ΕΥΡΩ 
3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων  
        Εσόδων επιτηδευµατιών…………………………………270.516,27 ΕΥΡΩ 
3219 Λοιπά έσοδα…………………………………………………..125.405,63 ΕΥΡΩ 
3219.0001 Τέλη Νεκροταφείου………………………………..48.321,93 ΕΥΡΩ 
3219.0005 Λοιπά τακτικά έσοδα……………………………….77.083,70 ΕΥΡΩ 
322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 
      Κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη  
      Έκτακτα έσοδα……………………………………………………85.455,33 ΕΥΡΩ 
3221 Έκτακτα γενικά έσοδα……………………………………. 85.455,33 ΕΥΡΩ 
 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2015 ως 
εξής: 
1)Ο KΑ των εσόδων 3211 µε την ονοµασία «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού» 
µειώνεται κατά (28.934,47) ΕΥΡΩ και η εναποµείνασα πίστωση στον ΚΑ είναι 
(1.303.321,25) ΕΥΡΩ. 
2) Στον ΚΑ των εσόδων 3212 µε την ονοµασία «Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης» 
εγγράφεται επιπλέον πίστωση ποσού (531.379,00) ΕΥΡΩ και ο ΚΑ ανέρχεται στο ποσό 
των (3.215.268,41) ΕΥΡΩ. 
3) Ο KΑ των εσόδων 3215 µε την ονοµασία «Τέλος ακίνητης περιουσίας» µειώνεται 
κατά (11.060,49) ΕΥΡΩ και η εναποµείνασα πίστωση στον ΚΑ είναι (99.088,67) ΕΥΡΩ. 
4) Ο KΑ των εσόδων 3217 µε την ονοµασία «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 
πολεοδοµικών σχεδίων» µειώνεται κατά (1.544,60) ΕΥΡΩ και η εναποµείνασα πίστωση 
στον ΚΑ είναι (9.163,86) ΕΥΡΩ. 
5) Ο KΑ των εσόδων 3218 µε την ονοµασία «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων 
εσόδων επιτηδευµατιών» µειώνεται κατά (8.787,54) ΕΥΡΩ και η εναποµείνασα πίστωση 
στον ΚΑ είναι (270.516,27) ΕΥΡΩ. 
6) Ο KΑ των εσόδων 3219.0001 µε την ονοµασία «Τέλη νεκροταφείου» εγγράφεται 
επιπλέον πίστωση ποσού (27.157,49) ΕΥΡΩ και ο ΚΑ ανέρχεται στο ποσό των 
(48.321,93) ΕΥΡΩ. 
7) Ο KΑ των εσόδων 3219.0005 µε την ονοµασία «Λοιπά τακτικά έσοδα» µειώνεται 
κατά (321.272,60) ΕΥΡΩ και η εναποµείνασα πίστωση στον ΚΑ είναι (77.083,70) 
ΕΥΡΩ. 
8) Ο ΚΑ των εσόδων 3221 µε την ονοµασία «Έκτακτα γενικά  έσοδα» µειώνεται κατά 
(364.061,46) ΕΥΡΩ και η εναποµείνασα πίστωση στον ΚΑ είναι (85.455,33) ΕΥΡΩ. 
 
Από την ανωτέρω αναµόρφωση προκύπτει µείωση των εσόδων της Οµάδας 32 ποσού 
(177.124,67) ΕΥΡΩ, από την οποία ισόποσα µειώνεται το αποθεµατικό κεφάλαιο το 
οποίο από (321.293,14) ΕΥΡΩ εναπέµεινε (144.168,47) ΕΥΡΩ. 
 
 Στην παρ. Β.2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. πρωτ. 29530/25-7-2014 (Α∆Α: 7ΨΚΝΝ-ΛΦ9) 
ΚΥΑ 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 2015 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 2014 
µείον τις εισπράξεις  που έγιναν µέχρι τη στιγµή κατάρτισης του σχεδίου). Τυχόν 
διαφορά που θα προκύψει µετά το κλείσιµο του 2014 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 
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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 2015 εγγράφεται πίστωση 
ποσού (5.108.219,42  €), 
Εισπραχθέντα οµάδας εσόδων 32  Ιαν. – ∆εκεµβρίου 2014  =  1.406.388,33 € 
Εισπραχθέντα οµάδας εσόδων 32  Ιαν. – ∆εκεµβρίου 2013  =     1.009.573,37 € 
Απόλυτη ∆ιαφορά                                   =  396.814,96 € 
∆εδοµένου ότι η απόλυτη διαφορά µεταξύ των παραπάνω αναφεροµένων περιόδων 
είναι θετική, µπορεί να εκτιµηθεί, ότι στον ΚΑΕ 32 δύναται να εισπραχθεί κατά τη 
διάρκεια του έτους 2015 ποσό που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα (1.406.388,33) ΕΥΡΩ, 
(δηλαδή Εκτέλεση 2013 : 1.009.573,37 € συν θετική διαφορά : 396.814,96  € = 
1.406.388,33 €). 
Συνεπώς εφόσον γίνεται συγκεκριµένη εκτίµηση ύψους εισπράξεων για τον ΚΑ 32, στον 
ΚΑ εξόδων 85 για το έτος 2015 υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω 
ποσού (1.406.388,33) ΕΥΡΩ  από το ύψος των βεβαιωµένων απαιτήσεων του ΚΑΕ 32 
ποσού (5.108.219,42) ΕΥΡΩ, δηλαδή € 5.108.219,42 – 1.406.388,83 €  = 3.701.831,09 
ΕΥΡΩ. 
Συνεπώς το ποσό εισπραξιµότητας των βεβαιωµένων απαιτήσεων ΠΟΕ για το έτος 
2015 υπολογίζεται σε 27 % (1.406.388,83/ 5.108.219,42). 
 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2015 ως 
εξής: 
1) Ο ΚΑ των εσόδων 85 µε την ονοµασία «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων  βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικ. έτους» µειώνεται κατά 
(311.036,55) ΕΥΡΩ και η εναποµείνασα πίστωση στον ΚΑ είναι (3.701.831,09) ΕΥΡΩ. 
 
Μετά την παραπάνω µεταβολή το αποθεµατικό κεφάλαιο από (144.168,47) ΕΥΡΩ, 
ανέρχεται  σε (455.205,02) ΕΥΡΩ. 
 
γ) Στο Χρηµατικό Υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης, της ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙΙ, 
εγγράφεται το ποσό που προέκυψε κατά την 31-12-2014 και το οποίο σύµφωνα µε τη 
σχετική βεβαίωση και το γραµµάτιο της Ταµειακής Υπηρεσίας, αναλύεται ως εξής: 
1) Στον ΚΑ των εσόδων  5111 µε την ονοµασία «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 
από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» εγγράφεται  
επιπλέον  πίστωση ποσού (141.489,50) ΕΥΡΩ και ο ΚΑ ανέρχεται συνολικά στο ποσό 
των (1.164.668,93) ΕΥΡΩ. 
2) Στον ΚΑ των εσόδων 5119 µε την ονοµασία «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από 
τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ∆ήµου» εγγράφεται επιπλέον 
πίστωση ποσού (753.892,18) και ο ΚΑ ανήλθε συνολικά στο ποσό των (2.900.712,75) 
ΕΥΡΩ. 
3) Στον  ΚΑ των εσόδων 5122 µε την ονοµασία «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 
από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π∆Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για 
δηµόσιες επενδύσεις» εγγράφεται επιπλέον πίστωση ποσού (629.048,81) ΕΥΡΩ και ο 
ΚΑ ανέρχεται συνολικά στο ποσό των (3.629.048,81)  ΕΥΡΩ. 
4) Στον  ΚΑ των εσόδων 5123 µε την ονοµασία «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 
από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών» µειώνεται κατά  
(2.200.000,00) ΕΥΡΩ και στον  ΚΑ εναπέµεινε πίστωση ποσού (3.500.000,00)  ΕΥΡΩ. 
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5) Στον ΚΑ των εσόδων 5129 µε την ονοµασία «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από 
έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου» εγγράφεται  πίστωση 
ποσού (2.570.933,95) ΕΥΡΩ. 
 
Η επιπλέον πίστωση του χρηµατικού υπολοίπου ποσού (1.895.364,44) ΕΥΡΩ 
µεταφέρεται στο αποθεµατικό κεφάλαιο, το οποίο από (455.205,02) ΕΥΡΩ, ανέρχεται σε 
(2.350.569,46) ΕΥΡΩ.  
 
δ) 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 ανά-
θεσης 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 και την παρ. 6 του άρθρου 2 του Νόµου 4038/2012. 
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2015, ο οποίος συντάχθηκε µε µήνα αναφοράς τον 
µήνα Αύγουστο του έτους 2014, εγγράφηκαν – προβλέφθηκαν συνεχιζόµενες δαπάνες 
που απορρέουν από συναφθείσες συµβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης προµηθειών και 
υπηρεσιών, οι οποίες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού ο.ε. 2015, για 
κάποιες εκ των οποίων  απαιτείται η τακτοποίησή τους µε αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού ο.ε. 2015, µε βάση τα πραγµατικά οικονοµικά στοιχεία κατά το 
κλείσιµο του προηγούµενου οικονοµικού έτους.  
Για τον ανωτέρω λόγο προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2015 ως 
εξής: 
 
Από τους παρακάτω ΚΑ των εξόδων να µεταφερθεί µέρος ή όλη η πίστωση για την 
ενίσχυση του αποθεµατικού κεφαλαίου: 
1) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.6263.0004 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων – συν.» µεταφέρεται πίστωση ποσού (8.952,31 ) ΕΥΡΩ 
(εναποµείνασα πίστωση 51.047,69 ΕΥΡΩ). 
2) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.6063.0003 µε την ονοµασία «Λοιπές παροχές σε είδος 
(γάλα) –συν» µεταφέρεται πίστωση ποσού (7.607,85) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα 22.960,53 
ΕΥΡΩ). 
3) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.6063.0003 µε την ονοµασία «Λοιπές παροχές σε είδος 
(γάλα) –συν» µεταφέρεται πίστωση ποσού (1.036,99) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα 3.121,25 
ΕΥΡΩ).  
4) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.6662.0004 µε την ονοµασία «Προµήθεια υδραυλικού 
υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόµετρα, κλπ – συν.» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(78.545,82) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα 50.328,78 ΕΥΡΩ). 
5) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.6263.0005 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (971,94) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα 
πίστωση 79.028,06 ΕΥΡΩ). 
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (2.350.569,46) ΕΥΡΩ, ανέρχεται  σε (2.447.684,37) 
ΕΥΡΩ. 
 
Aπό το αποθεµατικό κεφάλαιο να µεταφερθούν οι παρακάτω πιστώσεις για τη 
δηµιουργία ή για την ενίσχυση ήδη εγγεγραµµένων πιστώσεων εξόδων για 
συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου: 
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1) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6265.0002 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (1.868,62) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 6.868,62 ΕΥΡΩ). 

2) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6261.0008 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
ανελκυστήρων δηµοτικού κτιρίου και γραφείων δηµοτικών κοινοτήτων» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (3.777,31) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 7.777,31 
ΕΥΡΩ). 

3) Στον ΚΑ των εξόδων 30.7134.0004 µε την ονοµασία «Προµήθεια λογισµικού για 
τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας» µεταφέρεται πίστωση ποσού (3.690,00) 
ΕΥΡΩ. 

4) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6641.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων – συν.» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(3.125,46) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 50.530,46 ΕΥΡΩ). 

5) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6643.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων για 
θέρµανση και φωτισµό – συν.» µεταφέρεται πίστωση ποσού (12.521,11) ΕΥΡΩ 
(ο ΚΑ ανέρχεται σε 32.021,11 ΕΥΡΩ). 

6) Στον ΚΑ των εξόδων 15.6641.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων – συν.» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(7.163,62) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 28.438,62 ΕΥΡΩ). 

7) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6641.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων – συν.» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(1.004,01) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 226.464,01 ΕΥΡΩ).  

8) Στον ΚΑ των εξόδων 25.6641.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων – συν.» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(513,26) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 52.273,26 ΕΥΡΩ).  

9) Στον ΚΑ των εξόδων 35.6641.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων – συν.» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(535,72) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 82.735,72 ΕΥΡΩ).  

10) Στον ΚΑ των εξόδων 70.6641.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων – συν.» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(20.272,41) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 67.672,41 ΕΥΡΩ).  

11) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6613.0006 µε την ονοµασία «Προµήθεια αναλωσίµων 
και µικροϋλικών µηχανογράφησης» µεταφέρεται πίστωση ποσού (316,37) ΕΥΡΩ 
(ο ΚΑ ανέρχεται σε 22.316,37 ΕΥΡΩ).  

12) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6265.0005 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ µηχ/κού εξοπλισµού – συν.» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (2.938,04) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 5.438,04 ΕΥΡΩ).  

13) Στον ΚΑ των εξόδων 15.6473.0003 µε την ονοµασία «Προµήθεια αναλωσίµων 
υλικών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο» µεταφέρεται πίστωση 
ποσού (8.730,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 78.730,00 ΕΥΡΩ).  

14) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6671.0003 µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά µεταφορικών 
µέσων – συν.» µεταφέρεται πίστωση ποσού (11.388,09) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται 
σε 61.388,09 ΕΥΡΩ).  

15) Στον ΚΑ των εξόδων 25.6263.0004 µε την ονοµασία «Συντήρηση και συντήρηση 
µεταφορικών µέσων – συν.» µεταφέρεται πίστωση ποσού (12.092,97) ΕΥΡΩ (ο 
ΚΑ ανέρχεται σε 32.092,97  ΕΥΡΩ).  

16) Στον ΚΑ των εξόδων 30.6117.0003 µε την ονοµασία «Αµοιβή ιατρού – συν.» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (104,17) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 2.704,17 
ΕΥΡΩ).  
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17) Στον ΚΑ των εξόδων 25.6662.0012  µε την ονοµασία «Προµήθεια ασφαλτικού 
υλικού για αποκαταστάσεις από επεµβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (2.895,54) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 2.895,54 ΕΥΡΩ).  

18) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6275.0002 µε την ονοµασία «∆απάνες καθαρισµού – 
πλυσίµατος κάδων απορριµµάτων – συν.» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(5.140,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 22.140,00 ΕΥΡΩ).  

19) α) Ο ΚΑ των εξόδων 30.7412.0019 µε την ονοµασία «Αυτοτελής κυκλοφοριακή 
µελέτη εσωτερικού οδικού δικτύου δ.κ. Κρυονερίου» µετονοµάζεται σε 
«Γεωτεχνική έρευνα – µελέτη για την αποκατάσταση πρανούς της οδού Εργασίας 
λόγω κατολίσθησης στη δ.κ. Αγ. Στεφάνου – συν.» και  µεταφέρεται σ΄αυτόν 
πίστωση ποσού (10.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 20.000,00 ΕΥΡΩ) και β) Η 
δαπάνη της µελέτης µε την ονοµασία  «Αυτοτελής κυκλοφοριακή µελέτη 
εσωτερικού οδικού δικτύου δ.κ. Κρυονερίου» µεταφέρεται στον ΚΑ των εξόδων 
30.7412.0022, µεταφέροντας από το αποθεµατικό κεφάλαιο  πίστωση ποσού 
(10.000,00) ΕΥΡΩ.   

20) Στον ΚΑ των εξόδων 70.6264.0001 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
µηχανηµάτων έργου για αντιµετώπιση συνεπειών φυσικών καταστροφών – συν.» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (21.218,90) ΕΥΡΩ. 

21) Στον ΚΑ των εξόδων 70.6699.0004 µε την ονοµασία «Προµήθεια άλατος» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (8.002,40) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται  σε 48.002,40 
ΕΥΡΩ). 

22) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6263.0004 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων – συν.» µεταφέρεται πίστωση ποσού (2.000,00) ΕΥΡΩ (ο 
ΚΑ ανέρχεται σε 7.000,00 ΕΥΡΩ). 

23) Στον ΚΑ των εξόδων 35.6692.0002 µε την ονοµασία «Προµήθεια σπόρων, 
φυτών, δενδυλλίων, έτοιµου χλοοτάπητα κλπ» µεταφέρεται  πίστωση (925,40) 
ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 925,40 ΕΥΡΩ). 

24) Στον ΚΑ των εξόδων 25.6662.0001  µε την ονοµασία ««Προµήθεια υδραυλικού 
υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόµετρα, κλπ»  µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(64.081,04) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 117.225,75 ΕΥΡΩ). 

 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (2.447.684,37) ΕΥΡΩ, εναπέµεινε 
πίστωση ποσού (2.233.379,93) ΕΥΡΩ. 
 
ε) 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. 2014. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 
2015 ως εξής: 
Από τους παρακάτω ΚΑ των εξόδων της οµάδας 80.81 να µεταφερθεί µέρος ή όλη η 
πίστωση για την ενίσχυση του αποθεµατικού κεφαλαίου: 

1) Από τον ΚΑ των εξόδων 80.8113.0001 µε την ονοµασία «Οφειλές Π.Ο.Ε.» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (116.191,62) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 
183.808,38 ΕΥΡΩ). 

2) Από τον ΚΑ των εξόδων 80.8114 µε την ονοµασία «Φόροι – Τέλη» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (19.612,20) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 387,80 ΕΥΡΩ). 

3) Από τον ΚΑ των εξόδων 80.8115 µε την ονοµασία «∆ιάφορα έξοδα» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (127.044,79) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 222.955,21 
ΕΥΡΩ). 
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4) Από τον ΚΑ των εξόδων 80.8116 µε την ονοµασία «∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (25.611,36) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα 
πίστωση 9.388,64 ΕΥΡΩ). 

5) Από τον ΚΑ των εξόδων 80.8117 µε την ονοµασία «Λοιπά έξοδα» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (44.439,94) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 140.008,22 ΕΥΡΩ). 

6) Από τον ΚΑ των εξόδων 80.8121 µε την ονοµασία «Αγορές κτιρίων τεχνικών 
έργων και προµήθειες παγίων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (20.000,00) ΕΥΡΩ 
(εναποµείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ). 

 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (2.233.379,93) ΕΥΡΩ, ανέρχεται  σε (2.586.279,84) 
ΕΥΡΩ. 
 
Aπό το αποθεµατικό κεφάλαιο να µεταφερθούν οι παρακάτω πιστώσεις για την 
ενίσχυση ήδη εγγεγραµµένων πιστώσεων εξόδων της οµάδας 80.81: 
1) Στον ΚΑ των εξόδων 80.8111.0001 µε την ονοµασία «Αποδοχές προσωπικού 
παρελθόντων ετών» µεταφέρεται πίστωση ποσού (23.649,53) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται 
σε 43.649,53 ΕΥΡΩ). 
2) Στον ΚΑ των εξόδων 80.8111.0002 µε την ονοµασία «Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού παρελθόντων ετών» µεταφέρεται πίστωση ποσού (19.909,84) ΕΥΡΩ (ο 
ΚΑ ανέρχεται σε 24.909,84 ΕΥΡΩ). 
3) Στον ΚΑ των εξόδων 80.8112 µε την ονοµασία «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και 
τρίτων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (30.468,97) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 40.468,97 
ΕΥΡΩ). 
4) Στον ΚΑ των εξόδων 80.8122 µε την ονοµασία «Έργα» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(312.838,56) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 412.838,56 ΕΥΡΩ). 
5) Στον ΚΑ των εξόδων 80.8123 µε την ονοµασία «Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές 
εργασίες και ειδικές δαπάνες» µεταφέρεται πίστωση ποσού (129.043,79) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
ανέρχεται σε 139.043,79 ΕΥΡΩ). 
 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (2.586.279,84) ΕΥΡΩ, εναπέµεινε 
πίστωση ποσού (2.070.369,15) ΕΥΡΩ. 
 
Β. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθ. πρωτ. οικ. 30842/31-7-2013 (Α∆Α: 
ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) Κ.Υ.Α. Οικονοµικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση 
του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2014 – τροποποίηση της αριθ. 
7028/3-2-2014 (Β΄ 253) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των 
δήµων και κοινοτήτων»» ορίζεται ότι:  
1. Τα έσοδα των δήµων από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου  
Αναφοράς (ΕΣΠΑ), εγγράφονται εφεξής σε διακριτό κωδικό αριθµό 1328 της 
υποκατηγορίας 132 «Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα». 
2.  Έργα και δράσεις των δήµων η δαπάνη των οποίων καλύπτεται από 
χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), εγγράφονται 
εφεξής σε νέα διακριτή υποκατηγορία 734 της κατηγορίας 73 «ΕΡΓΑ» του σκέλους των 
εξόδων του προϋπολογισµού. 
 
Με την αριθ. 1140/12-4-2014 (Α∆Α: Β4ΩΜ46ΨΧΨΤ-Ξ0Ν) απόφαση της ΜΟ∆ ΑΕ 
εντάχθηκε η πράξη «Τεχνική Βοήθεια ∆ήµου ∆ιονύσου» µε κωδικό ΜΙS 375581 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική», µε πίστωση ποσού (50.000,00) ΕΥΡΩ, εκ των 
οποίων ποσό (14.600,00) ΕΥΡΩ εισήχθησαν στην οικονοµική διαχείριση του ∆ήµου το 
ο.ε. 2014 και συµπεριλαµβάνονται στο χρηµατικό υπόλοιπο του ∆ήµου στις 31-12-2014, 
για την αντιµετώπιση των δαπανών που αναφέρονται παρακάτω. 
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Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2015, όπως αυτός ψηφίστηκε µε την αριθ. 
241/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για την ανωτέρω επιχορήγηση έγιναν οι 
εξής εγγραφές: 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α: 
Στον ΚΑ των εσόδων 1323.0002 µε την ονοµασία «Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για 
«Τεχνική Βοήθεια ∆ήµου ∆ιονύσου»» εγγράφηκε πίστωση ποσού (34.600,00) ΕΥΡΩ. 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α: 
1) Στον ΚΑ των εξόδων 25.7412.0055 µε την ονοµασία «Μελέτη αποχέτευσης 
ακαθάρτων στο συνοικισµό Προκονήσου στη δ.κ. Σταµάτας» εγγράφηκε πίστωση 
ποσού (24.600,00) ΕΥΡΩ. 
2) Στον ΚΑ των εξόδων 70.7411.0021 µε την ονοµασία «Εκπόνηση οριστικής 
αρχιτεκτονικής µελέτης και τευχών δηµοπ/σης για επεµβάσεις στο κτίριο που παραχ. 
από την ΚΕ∆ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου» εγγράφηκε πίστωση ποσού 
(24.600,00) ΕΥΡΩ.    
 
Κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 της αριθ. πρωτ. οικ. 30842/31-7-2013 
(Α∆Α: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) Κ.Υ.Α. προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
ο.ε. 2015 ως εξής: 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α: 
Από τον ΚΑ των εσόδων 1323.0002 µε την ονοµασία «Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για 
«Τεχνική Βοήθεια ∆ήµου ∆ιονύσου»», ο οποίος καταργείται, µεταφέρεται  η συνολική 
πίστωση ποσού (34.600,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ),  µέσω 
αποθεµατικού κεφαλαίου στον νέο ΚΑ των εσόδων 1328.0014 µε την ονοµασία 
«Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για «Τεχνική Βοήθεια ∆ήµου ∆ιονύσου (ΕΣΠΑ)» και πίστωση 
(34.600,00) ΕΥΡΩ. 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α: 

1) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.7412.0055 µε την ονοµασία «Μελέτη αποχέτευσης 
ακαθάρτων στο συνοικισµό Προκονήσου στη δ.κ. Σταµάτας», ο οποίος 
καταργείται, µεταφέρεται συνολική πίστωση ποσού (24.600,00) ΕΥΡΩ 
(εναποµείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ),  µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου στον νέο 
ΚΑ των εξόδων 25.7341.0010 µε την ονοµασία «Μελέτη αποχέτευσης 
ακαθάρτων στο συνοικισµό Προκονήσου στη δ.κ. Σταµάτας» και πίστωση 
(24.600,00) ΕΥΡΩ. 

2) Από τον ΚΑ των εξόδων 70.7411.0021 µε την ονοµασία «Εκπόνηση οριστικής 
αρχιτεκτονικής µελέτης και τευχών δηµοπ/σης για επεµβάσεις στο κτίριο που 
παραχ. από την ΚΕ∆ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου», ο οποίος 
καταργείται, µεταφέρεται συνολική πίστωση ποσού (24.600,00) ΕΥΡΩ 
(εναποµείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ),  µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου στον νέο 
ΚΑ των εξόδων 70.7341.0001 µε την ονοµασία «Εκπόνηση οριστικής 
αρχιτεκτονικής µελέτης και τευχών δηµοπ/σης για επεµβάσεις στο κτίριο που 
παραχ. από την ΚΕ∆ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου» και πίστωση 
(24.600,00) ΕΥΡΩ.  

 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο δεν επήλθε καµία µεταβολή, παρέµεινε (2.070.369,15) 
ΕΥΡΩ. 
 
Γ. 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 20.7132.0008 µε την ονοµασία «Προµήθεια 
απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (280.000,00) ΕΥΡΩ 
(εναποµείνασα πίστωση 95.000,00 ΕΥΡΩ). 
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (2.070.369,15) ΕΥΡΩ, ανέρχεται  σε (2.350.369,15) 
ΕΥΡΩ. 
 
∆. 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 35.6275.0002 µε την ονοµασία «∆απάνες καθαρισµού υψηλών 
δένδρων, µεταφορά µπαζών κλ κήπων και κοινοχρήστων χώρων» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (70.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται  σε 110.000,00 ΕΥΡΩ). 
2) Στον ΚΑ των εξόδων 70.6275.0002 µε την ονοµασία «∆απάνες αντιµετώπισης 
χιονοπτώσεως κ.α. έκτακτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (30.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 60.000,00 ΕΥΡΩ). 
3) Στον  ΚΑ των εξόδων 70.6699.0004 µε την ονοµασία «Προµήθεια άλατος» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (70.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 118.002,40 ΕΥΡΩ). 
4) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6492 µε την ονοµασία «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(30.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 60.000,00 ΕΥΡΩ). 
5) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6494 µε την ονοµασία «Έξοδα συµβολαιογράφων και 
δικαστικών επιµελητών» µεταφέρεται πίστωση ποσού (2.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται 
σε 4.000,00 ΕΥΡΩ). 
6) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6121.0002 µε την ονοµασία «Αντιµισθία Αντιδηµάρχων» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (11.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 110.338,04 ΕΥΡΩ). 
7) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6126 µε την ονοµασία «Εργοδοτικές εισφορές επί των 
εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς» µεταφέρεται πίστωση 
ποσού (7.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 8.841,14 ΕΥΡΩ). 
8) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 70.6264.0002 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
µηχανηµάτων έργου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (15.000,00) ΕΥΡΩ. 
9) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6453.0004 µε την ονοµασία «Λοιπές συνδροµές» 
µεταφέρουµε πίστωση ποσού (4.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 8.000,00 ΕΥΡΩ). 
10) Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 38560/26-9-2013 καθορίστηκε το ύψος της επιχορήγησης για 
την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ήµου προς την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και  µε το 
άρθρο 1Β της ίδιας απόφασης ορίζεται ότι θα παρακρατηθεί το ποσό της επιχορήγησης 
από τους ΚΑΠ ετών 2015 – 2020, δηλαδή σε 72 µηνιαίες δόσεις. Προκειµένου να είναι 
δυνατή η λογιστική τακτοποίηση της εν λόγω παρακράτησης από τους ΚΑΠ προτείνεται 
η ενίσχυση του ΚΑ των εξόδων 80.8261 «Λοιπές επιστροφές» µε το ποσό των 
(140.100,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 290.100,00 ΕΥΡΩ). 
11) Στον νέο ΚΑ 10.6022.0004 µε την ονοµασία «Αµοιβή υπαλλήλων που τηρούν τα 
πρακτικά συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (3.700,00) ΕΥΡΩ. 
12) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6052.0002 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ 
ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (580,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
ανέρχεται σε 43.600,32 ΕΥΡΩ). 
13) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6011.0001 µε την ονοµασία «Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός κλπ)» µεταφέρεται πίστωση ποσού (1.729,73) ΕΥΡΩ 
(ο ΚΑ ανέρχεται σε 1.176.068,09 ΕΥΡΩ). 
14) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6051.0002 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ 
ΤΕΑ∆Υ – ΤΑ∆ΚΥ» µεταφέρεται πίστωση ποσού (26,40) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 
31.786,92 ΕΥΡΩ). 
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15) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6051.0001 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ 
ΤΥ∆ΚΥ» µεταφέρεται πίστωση ποσού (216,22) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 142.241,83 
ΕΥΡΩ). 
16) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6142.0026 µε την ονοµασία «Βελτίωση ∆ιοικητικής 
Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου – ΚΠΑ – ISO 9001 – 2008» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(60.000,00) ΕΥΡΩ. 
17) Στον ΚΑ των εξόδων 15.6142.0004 µε την ονοµασία «Αµοιβή για την περισυλλογή 
και την στείρωση αδέσποτων ζώων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (5.000,00) ΕΥΡΩ (ο 
ΚΑ ανέρχεται σε 40.000,00 ΕΥΡΩ). 
18) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6142.0027 µε την ονοµασία «Αµοιβές ορκωτού ελεγκτή 
- εκκαθαριστή και λογιστών για ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης ∆ηµοτικών 
Επιχειρήσεων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (12.000,00) ΕΥΡΩ. 
19) Στον ΚΑ των εξόδων 10.7134.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια µηχανογραφικών 
προγραµµάτων γραφείου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (13.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
ανέρχεται σε 33.000,00 ΕΥΡΩ). 
20) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6276.0003 µε την ονοµασία «∆απάνες εκκένωσης 
βόθρων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (5.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 13.000,00 
ΕΥΡΩ). 
21) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6279.0001 µε την ονοµασία «Απεντόµωση, µυοκτονία, 
µικροβιοκτονία δηµοτικών κτιρίων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (2.000,00) ΕΥΡΩ (ο 
ΚΑ ανέρχεται σε 7.000,00 ΕΥΡΩ). 
22) Στον ΚΑ των εξόδων 70.6265.0003 µε την ονοµασία «Συντήρηση φορητών 
πυροσβεστικών µέσων (πυροσβεστήρων) κτιρίων και οχηµάτων» µεταφέρεται πίστωση 
ποσού (1.500,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 4.500,00 ΕΥΡΩ). 
23) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6265.0009 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
κλιµατιστικών µονάδων, ψυκτών κλπ δηµοτικών κτιρίων» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(10.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 16.000,00 ΕΥΡΩ). 
24) Στον ΚΑ των εξόδων 35.6634.0002 µε την ονοµασία «Προµήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισµού (σακκούλες κλπ) µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(20.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 50.000,00 ΕΥΡΩ). 
25) Στον ΚΑ των εξόδων 70.7135.0006 µε την ονοµασία «Προµήθεια πινακίδων 
ονοµατοθεσίας οδών και πλατειών, αριθµοδότησης, κατευθυντηρίων πινακίδων,  
καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας και ανταλλακτικών κλπ» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(20.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 50.000,00 ΕΥΡΩ). 
26) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 35.6262.0004 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
συντριβανιών πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(30.000,00) ΕΥΡΩ. 
27) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6142.0022 µε την ονοµασία «Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών – 
λογιστών για έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων ο.ε. 2014» και πίστωση (20.000,00) 
ΕΥΡΩ, συµπληρώνεται η ονοµασία και γίνεται «Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών – λογιστών 
για έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων ο.ε. 2014 & 2015». 
28) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 45.7112.0001 µε την ονοµασία «Αγορά οικοπέδου στη ∆Κ 
Σταµάτας» µεταφέρεται πίστωση ποσού (40.000,00) ΕΥΡΩ. 
29) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 25.7336.0012 µε την ονοµασία «Έργα συντήρησης 
αντλιοστασίων και δεξαµενών ύδρευσης» µεταφέρεται πίστωση ποσού (150.000,00) 
ΕΥΡΩ. 
30) Στον ΚΑ των εξόδων 10.7134.0004 µε την ονοµασία «Προµήθεια συστήµατος 
αντιγράφων ασφαλείας (back up)» µεταφέρεται πίστωση ποσού (5.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
ανέρχεται σε 15.000,00 ΕΥΡΩ). 
31) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6051.0008 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ 
ΙΚΑ µονίµων υπαλλήλων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (2.500,00) ΕΥΡΩ. 
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32) Ο ΚΑ των εξόδων 30.7332.0012 µε την ονοµασία «Αναβάθµιση ∆ηµοτικών 
παιδικών χαρών έτους 2015» µετονοµάζεται σε «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών 
∆ήµου ∆ιονύσου» και µεταφέρεται σ΄ αυτόν πίστωση ποσού (400.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
ανέρχεται σε 600.000,00 ΕΥΡΩ). 
33) Στον ΚΑ των εξόδων 25.7312.0056 µε την ονοµασία «Μεταφορά υδροπαροχών από 
το παλαιό στο νέο δίκτυο λόγω αντικατάστασης  δικτύου ύδρευσης δ.κ. Άνοιξης» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (130.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 150.000,00 
ΕΥΡΩ). 
34) Ο ΚΑ των εξόδων 70.7131.0005 µε την ονοµασία «Προµήθεια εξοπλισµού 
διαχείρισης απορ/των πρασίνου για πυρασφάλεια (κλαδοφάγος, φορτηγό µε αρπάγη 
κλ)» µετονοµάζεται σε «Προµήθεια εξοπλισµού διαχείρισης απορ/των πρασίνου για 
πυρασφάλεια (κλαδοφάγος)» και µεταφέρεται σ΄αυτόν πίστωση ποσού (128.300,00) 
ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 350.000,00 ΕΥΡΩ). 
35) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 35.7132.0002 µε την ονοµασία «Προµήθεια 
καλαθοφόρου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (120.000,00) ΕΥΡΩ. 
36) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 35.7132.0003 µε την ονοµασία «Προµήθεια 
ανατρεπόµενου φορτηγού» µεταφέρεται πίστωση ποσού (160.000,00) ΕΥΡΩ. 
37) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 35.7132.0004 µε την ονοµασία «Προµήθεια µηχανήµατος 
φορτωτή µε φρέζα» µεταφέρεται πίστωση ποσού (75.000,00) ΕΥΡΩ. 
38) Στον ΚΑ των εξόδων 10.7132.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια µεταφορικών 
µέσων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (20.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 45.000,00) 
ΕΥΡΩ.  
 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (2.350.369,15) ΕΥΡΩ, εναπέµεινε 
πίστωση ποσού (555.716,80) ΕΥΡΩ. 
 
Ε. Με την αριθ. πρωτ. 3227/12-8-2014 (7ΘΞΛΝ-31Α) απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Α.Ε. εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης «∆ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη 
∆ήµου ∆ιονύσου» στον Άξονα Προτεραιότητας «02 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση 
Ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική», µε κωδικό ΜΙS 483940 
και µε πίστωση για το 2014 (61.500,00) ΕΥΡΩ. 
 
Με  την   αριθ.   188/2014   απόφαση  του   ∆ηµοτικού   Συµβουλίου  
εγκρίθηκε η αποδοχή της επιχορήγησης και η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 
2014 και µε την αριθ. 202/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 
διενέργεια (αναγκαιότητα) προµήθειας «∆ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του 
πολίτη ∆ήµου ∆ιονύσου». 
Επειδή τα ανωτέρω έγιναν µετά την κατάρτιση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 
2015 και προκειµένου να είναι δυνατή η εκτέλεσή τους εντός της χρήσης  2015, 
προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2015 ως εξής: 
Στον νέο ΚΑ των εσόδων 1328.0013 µε την ονοµασία «Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ 
(ΕΕΤΑΑ) «∆ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη ∆. ∆ιονύσου» εγγράφεται 
πίστωση ποσού (61.500,00) ΕΥΡΩ, η οποία µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου 
µεταφέρεται στο σκέλος των εξόδων στον νέο ΚΑ 10.7341.0001 µε την ονοµασία 
«Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΕΕΤΑΑ) για δηµιουργία διαδικτυακής πύλης για τη 
διαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη ∆ήµου ∆ιονύσου» και πίστωση 
(61.500,00) ΕΥΡΩ.  
 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο δεν επήλθε καµία µεταβολή, παρέµεινε (555.716,80) ΕΥΡΩ. 
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ΣΤ. Με το αριθ. 30289/21-9-2014 έγγραφο του Γραφείου ∆ηµάρχου ζητήθηκε η 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οε. 2014, προκειµένου να εγγραφούν 
πιστώσεις για την αντιµετώπιση της δαπάνης για την «Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς 
πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές – πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις». 
Με την αριθ. 164/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η αναγκαιότητα – 
διενέργεια της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών και µε την αριθ. πρωτ. 85680/56052/29-
12-2014 (αριθ. πρωτ. εισερχοµένου στο ∆ήµο 475/8-1-2015) απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένη ∆ιοίκησης Αττικής εγκρίθηκε η µίσθωση ιδιωτικών 
αυτοκινήτων ∆.Χ. για µεταφορά πολιτών. 
 
Επειδή τα ανωτέρω έγιναν µετά την κατάρτιση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 
2015 και προκειµένου να είναι δυνατή η εκτέλεσή τους εντός της χρήσης  2015, 
προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2015 ως εξής: 
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο µεταφέρεται πίστωση ποσού (10.000,00) ΕΥΡΩ για την 
ενίσχυση του ΚΑ των εξόδων 15.6413.0002, ο οποίος από (40.000,00) ΕΥΡΩ ανέρχεται 
σε (50.000,00) ΕΥΡΩ. 

Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (555.716,80) ΕΥΡΩ, εναπέµεινε 
πίστωση ποσού (545.716,80) ΕΥΡΩ.  

Ζ. Σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 29530/25-7-2014 (Α∆Α: 7ΨΚΝΝ-ΛΦ9) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση Οικονοµικών και Εσωτερικών περί  «Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2015 – τροποποίηση της υπ΄αριθ. 
7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης», το σύνολο των ποσών  που εγγράφονται ως 
εισπράξεις στους  κωδικούς  των εσόδων  4111 – 4142, που αφορούν  εισπράξεις υπέρ 
του ∆ηµοσίου και τρίτων (συνταξιοδοτικές - ασφαλιστικές  εισφορές, φόροι, λοιπές 
εισπράξεις υπέρ τρίτων κλπ),  τα οποία δεν αποτελούν πραγµατικό έσοδο του ∆ήµου, 
εγγράφονται ως πληρωµές στους κωδικούς των εξόδων 8211 – 8242.  Η διαδικασία της 
εγγραφής των κωδικών αυτών είναι υποχρεωτική και αφορούν κυρίως τις αποδοθείσες 
κρατήσεις εργαζοµένων, αιρετών, προµηθευτών, εργολάβων και λοιπών  τρίτων. 
Επειδή απαιτείται η εγγραφή αντιστοίχων κωδικών αριθµών στις ανωτέρω οµάδες 
προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2015 ως εξής: 

1) Στον ΚΑ των εσόδων 4131.0026 µε την ονοµασία «Εξαγορά ΤΑ∆ΚΥ» εγγράφεται 
πίστωση ποσού (1.000,00) ΕΥΡΩ, η οποία µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου 
µεταφέρεται στον ΚΑ των εξόδων 80.8231.0026 µε την ονοµασία «Εξαγορά 
ΤΑ∆ΚΥ» και πίστωση (1.000,00) ΕΥΡΩ. 

 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο δεν επήλθε καµία µεταβολή, παρέµεινε (545.716,80) ΕΥΡΩ.  
 
Η. Μετά την παραπάνω 1η  αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2015 τα 
τακτικά έσοδα παρέµειναν ως είχαν, δηλαδή: 
 
0 Τακτικά έσοδα:               13.292.666,19 ΕΥΡΩ 
21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:        3.742.800,00 ΕΥΡΩ 
Σύνολο Τακτικών:              17.035.466,19 ΕΥΡΩ 
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (321.293,14) ΕΥΡΩ, που ήταν µε την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού ο.ε. 2015, ανέρχεται σε (545.716,80) ΕΥΡΩ, µε την παρούσα 
αναµόρφωση. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 
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αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις της παρ. 5  του άρθρου 23 του Νόµου  3536/2007. 
� το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
� 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 παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07 
� Την αριθ. πρωτ. 29530/25-7-2014 (Α∆Α: 7ΨΚΝΝ-ΛΦ9) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση Οικονοµικών και Εσωτερικών περί  «Παροχής οδηγιών για την 
κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2015 – 
τροποποίηση της υπ΄αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης» 
� Η αριθ. 241/2014  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισµός του ∆ήµου ο.ε. 2015 και η αριθ. πρωτ. 83203/54619/12-1-
2015 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
µε την οποία επικυρώθηκε. 
� Η αριθ. πρωτ. 29530/25-7-2014 (Α∆Α: 7ΨΚΝΝ-ΛΦ9) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
Οικονοµικών και Εσωτερικών περί  «Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2015 – τροποποίηση της 
υπ΄αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης». 
� Την αριθ. 215/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε το 
τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου ο.ε. 2015. 
� H αριθ. 20/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
τροποποιήθηκε το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου ο.ε. 2015. 
� Τα αριθ. πρωτ. 1613/21-1-2015, 2849/2-2-2015 και 3391/9-2-2015 έγγραφα της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. 
� Τα αριθ. πρωτ. 2596/30-1-2015 και 3472/6-2-2015 έγγραφα του Τµήµατος 
Ανθρώπινου ∆υναµικού – ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικ. Μέριµνας. 
� Οι από 23-1-2015 & 27-1-2015 Βεβαιώσεις και το αριθ. ΓΡΧ-1/2-1-2015 
Γραµµάτιο Χρηµατικού Υπολοίπου της Ταµειακής Υπηρεσίας. 
� Τα αριθ. πρωτ. 2564/29-1-2015 έγγραφο του κ. Αντιδηµάρχου Στρατηγικού 
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης. 
� Το αριθ. πρωτ. 2684/30-1-2015 έγγραφο του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής 
Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων. 
� Το αριθ. πρωτ. 2283/27-1-2015 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας. 
� Το αριθ. πρωτ. 3088/4-2-2015 έγγραφο του Τµήµατος Προγραµµατισµού, 
Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας. 
� Το αριθ. πρωτ. 3604/10-2-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 3 ΚΑΤΑ 

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

που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
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Την αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2015, την 
οποία υποβάλει για έγκριση - ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις 
προαναφερόµενες διατάξεις και η οποία έχει ως εξής:  

 
Α.  α) Στην ΟΜΑ∆Α Ι των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2015 
εγγράφηκαν έσοδα, σύµφωνα µε την παρ. Β.1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. πρωτ. 
29530/25-7-2014 (Α∆Α: 7ΨΚΝΝ-ΛΦ9) Κ.Υ.Α  Εσωτερικών & Οικονοµικών, τα οποία 
είναι συνολικού ύψους µικρότερου από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2013, όπως 
προκύπτει από τα παρακάτω στοιχεία:  
 

Κ.Α.Ε
. ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ 

 
ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ 

2013 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ  
2015 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

01 

ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ 
ΑΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 
26.711,40 

 
33.700,00 

02 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 
481.089,39 

 
300.000,00 

03 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 
7.198.308,83 

 
6.906.180,00 

04 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
1.117.764,04 

 
712.650,00 

05 
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

961.820,98 746.146,00 

07 
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΣΟ∆Α 

56.314,30 122.964,00 

11 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 
0,00 

 
0,00 

14 

∆ΩΡΕΕΣ-
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-
ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 

 
500,00 

 
0,00 

15 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-
ΠΡΟΣΤΙΜΑ-
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

345.179,73 512.850,00 

16 
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΣΟ∆Α 

6.074,85 12.100,00 

21 

ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-
ΤΑΚΤΙΚΑ 

 
5.193.160,46 

 
3.742.800,00 
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22 

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

 
133.223,39 

 
39.200,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 15.520.147,37 13.128.590,00 
 
Εφόσον στον Π/Υ 2015 για τα ανωτέρω έσοδα δεν εγγράφηκε συνολικά ποσό 
µεγαλύτερο της εκτέλεσης του Π/Υ 2013, 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 2014, τα οποία εγγράφονται  
στον Π/Υ 2015 και  σύµφωνα µε αυτά επανυπολογίζεται και η οµάδα 85 «Προβλέψεις 
µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων». 
 
Τα πραγµατικά ποσά της ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΙ εσόδων, µετά το κλείσιµο της χρήσης 2014 θα 
πρέπει να µεταφερθούν στον Π/Υ 2015,   µε τα παρακάτω ποσά: 
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 
     έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη……………………5.108.219,42 ΕΥΡΩ 
321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 
     κατά τα παρελθόντα οικονοµικά 
     έτη τακτικά έσοδα………………………………………….5.022.764,09 ΕΥΡΩ 
3211 Τέλη καθαριότητας και φωτισµού……………..1.303.321,25 ΕΥΡΩ 
3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης………………….3.215.268,41 ΕΥΡΩ 
3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας……………………………..99.088,67 ΕΥΡΩ 
3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 
        Πολεοδοµικών σχεδίων……………………………………..9.163,86 ΕΥΡΩ 
3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων  
        Εσόδων επιτηδευµατιών…………………………………270.516,27 ΕΥΡΩ 
3219 Λοιπά έσοδα…………………………………………………..125.405,63 ΕΥΡΩ 
3219.0001 Τέλη Νεκροταφείου………………………………..48.321,93 ΕΥΡΩ 
3219.0005 Λοιπά τακτικά έσοδα……………………………….77.083,70 ΕΥΡΩ 
322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 
      Κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη  
      Έκτακτα έσοδα……………………………………………………85.455,33 ΕΥΡΩ 
3221 Έκτακτα γενικά έσοδα……………………………………. 85.455,33 ΕΥΡΩ 
 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2015 ως 
εξής: 
1)Ο KΑ των εσόδων 3211 µε την ονοµασία «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού» 
µειώνεται κατά (28.934,47) ΕΥΡΩ και η εναποµείνασα πίστωση στον ΚΑ είναι 
(1.303.321,25) ΕΥΡΩ. 
2) Στον ΚΑ των εσόδων 3212 µε την ονοµασία «Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης» 
εγγράφεται επιπλέον πίστωση ποσού (531.379,00) ΕΥΡΩ και ο ΚΑ ανέρχεται στο ποσό 
των (3.215.268,41) ΕΥΡΩ. 
3) Ο KΑ των εσόδων 3215 µε την ονοµασία «Τέλος ακίνητης περιουσίας» µειώνεται 
κατά (11.060,49) ΕΥΡΩ και η εναποµείνασα πίστωση στον ΚΑ είναι (99.088,67) ΕΥΡΩ. 



Σελίδα 22 από 32 
 

4) Ο KΑ των εσόδων 3217 µε την ονοµασία «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 
πολεοδοµικών σχεδίων» µειώνεται κατά (1.544,60) ΕΥΡΩ και η εναποµείνασα πίστωση 
στον ΚΑ είναι (9.163,86) ΕΥΡΩ. 
5) Ο KΑ των εσόδων 3218 µε την ονοµασία «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων 
εσόδων επιτηδευµατιών» µειώνεται κατά (8.787,54) ΕΥΡΩ και η εναποµείνασα πίστωση 
στον ΚΑ είναι (270.516,27) ΕΥΡΩ. 
6) Ο KΑ των εσόδων 3219.0001 µε την ονοµασία «Τέλη νεκροταφείου» εγγράφεται 
επιπλέον πίστωση ποσού (27.157,49) ΕΥΡΩ και ο ΚΑ ανέρχεται στο ποσό των 
(48.321,93) ΕΥΡΩ. 
7) Ο KΑ των εσόδων 3219.0005 µε την ονοµασία «Λοιπά τακτικά έσοδα» µειώνεται 
κατά (321.272,60) ΕΥΡΩ και η εναποµείνασα πίστωση στον ΚΑ είναι (77.083,70) 
ΕΥΡΩ. 
8) Ο ΚΑ των εσόδων 3221 µε την ονοµασία «Έκτακτα γενικά  έσοδα» µειώνεται κατά 
(364.061,46) ΕΥΡΩ και η εναποµείνασα πίστωση στον ΚΑ είναι (85.455,33) ΕΥΡΩ. 
 
Από την ανωτέρω αναµόρφωση προκύπτει µείωση των εσόδων της Οµάδας 32 ποσού 
(177.124,67) ΕΥΡΩ, από την οποία ισόποσα µειώνεται το αποθεµατικό κεφάλαιο το 
οποίο από (321.293,14) ΕΥΡΩ εναπέµεινε (144.168,47) ΕΥΡΩ. 
 
 Στην παρ. Β.2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. πρωτ. 29530/25-7-2014 (Α∆Α: 7ΨΚΝΝ-ΛΦ9) 
ΚΥΑ 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 2015 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 2014 
µείον τις εισπράξεις  που έγιναν µέχρι τη στιγµή κατάρτισης του σχεδίου). Τυχόν 
διαφορά που θα προκύψει µετά το κλείσιµο του 2014 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 2015 εγγράφεται πίστωση 
ποσού (5.108.219,42  €), 
Εισπραχθέντα οµάδας εσόδων 32  Ιαν. – ∆εκεµβρίου 2014  =  1.406.388,33 € 
Εισπραχθέντα οµάδας εσόδων 32  Ιαν. – ∆εκεµβρίου 2013  =     1.009.573,37 € 
Απόλυτη ∆ιαφορά                                   =  396.814,96 € 
∆εδοµένου ότι η απόλυτη διαφορά µεταξύ των παραπάνω αναφεροµένων περιόδων 
είναι θετική, µπορεί να εκτιµηθεί, ότι στον ΚΑΕ 32 δύναται να εισπραχθεί κατά τη 
διάρκεια του έτους 2015 ποσό που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα (1.406.388,33) ΕΥΡΩ, 
(δηλαδή Εκτέλεση 2013 : 1.009.573,37 € συν θετική διαφορά : 396.814,96  € = 
1.406.388,33 €). 
Συνεπώς εφόσον γίνεται συγκεκριµένη εκτίµηση ύψους εισπράξεων για τον ΚΑ 32, στον 
ΚΑ εξόδων 85 για το έτος 2015 υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω 
ποσού (1.406.388,33) ΕΥΡΩ  από το ύψος των βεβαιωµένων απαιτήσεων του ΚΑΕ 32 
ποσού (5.108.219,42) ΕΥΡΩ, δηλαδή € 5.108.219,42 – 1.406.388,83 €  = 3.701.831,09 
ΕΥΡΩ. 
Συνεπώς το ποσό εισπραξιµότητας των βεβαιωµένων απαιτήσεων ΠΟΕ για το έτος 
2015 υπολογίζεται σε 27 % (1.406.388,83/ 5.108.219,42). 
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Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2015 ως 
εξής: 
1) Ο ΚΑ των εσόδων 85 µε την ονοµασία «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων  βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικ. έτους» µειώνεται κατά 
(311.036,55) ΕΥΡΩ και η εναποµείνασα πίστωση στον ΚΑ είναι (3.701.831,09) ΕΥΡΩ. 
 
Μετά την παραπάνω µεταβολή το αποθεµατικό κεφάλαιο από (144.168,47) ΕΥΡΩ, 
ανέρχεται  σε (455.205,02) ΕΥΡΩ. 
 
γ) Στο Χρηµατικό Υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης, της ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙΙ, 
εγγράφεται το ποσό που προέκυψε κατά την 31-12-2014 και το οποίο σύµφωνα µε τη 
σχετική βεβαίωση και το γραµµάτιο της Ταµειακής Υπηρεσίας, αναλύεται ως εξής: 
1) Στον ΚΑ των εσόδων  5111 µε την ονοµασία «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 
από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» εγγράφεται  
επιπλέον  πίστωση ποσού (141.489,50) ΕΥΡΩ και ο ΚΑ ανέρχεται συνολικά στο ποσό 
των (1.164.668,93) ΕΥΡΩ. 
2) Στον ΚΑ των εσόδων 5119 µε την ονοµασία «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από 
τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ∆ήµου» εγγράφεται επιπλέον 
πίστωση ποσού (753.892,18) και ο ΚΑ ανήλθε συνολικά στο ποσό των (2.900.712,75) 
ΕΥΡΩ. 
3) Στον  ΚΑ των εσόδων 5122 µε την ονοµασία «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 
από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π∆Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για 
δηµόσιες επενδύσεις» εγγράφεται επιπλέον πίστωση ποσού (629.048,81) ΕΥΡΩ και ο 
ΚΑ ανέρχεται συνολικά στο ποσό των (3.629.048,81)  ΕΥΡΩ. 
4) Στον  ΚΑ των εσόδων 5123 µε την ονοµασία «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 
από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών» µειώνεται κατά  
(2.200.000,00) ΕΥΡΩ και στον  ΚΑ εναπέµεινε πίστωση ποσού (3.500.000,00)  ΕΥΡΩ. 
5) Στον ΚΑ των εσόδων 5129 µε την ονοµασία «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από 
έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου» εγγράφεται  πίστωση 
ποσού (2.570.933,95) ΕΥΡΩ. 
 
Η επιπλέον πίστωση του χρηµατικού υπολοίπου ποσού (1.895.364,44) ΕΥΡΩ 
µεταφέρεται στο αποθεµατικό κεφάλαιο, το οποίο από (455.205,02) ΕΥΡΩ, ανέρχεται σε 
(2.350.569,46) ΕΥΡΩ.  
 
δ) 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 ανά-
θεσης 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 και την παρ. 6 του άρθρου 2 του Νόµου 4038/2012. 
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2015, ο οποίος συντάχθηκε µε µήνα αναφοράς τον 
µήνα Αύγουστο του έτους 2014, εγγράφηκαν – προβλέφθηκαν συνεχιζόµενες δαπάνες 
που απορρέουν από συναφθείσες συµβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης προµηθειών και 
υπηρεσιών, οι οποίες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού ο.ε. 2015, για 
κάποιες εκ των οποίων  απαιτείται η τακτοποίησή τους µε αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού ο.ε. 2015, µε βάση τα πραγµατικά οικονοµικά στοιχεία κατά το 
κλείσιµο του προηγούµενου οικονοµικού έτους.  
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Για τον ανωτέρω λόγο προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2015 ως 
εξής: 
 
Από τους παρακάτω ΚΑ των εξόδων να µεταφερθεί µέρος ή όλη η πίστωση για την 
ενίσχυση του αποθεµατικού κεφαλαίου: 
1) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.6263.0004 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων – συν.» µεταφέρεται πίστωση ποσού (8.952,31 ) ΕΥΡΩ 
(εναποµείνασα πίστωση 51.047,69 ΕΥΡΩ). 
2) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.6063.0003 µε την ονοµασία «Λοιπές παροχές σε είδος 
(γάλα) –συν» µεταφέρεται πίστωση ποσού (7.607,85) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα 22.960,53 
ΕΥΡΩ). 
3) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.6063.0003 µε την ονοµασία «Λοιπές παροχές σε είδος 
(γάλα) –συν» µεταφέρεται πίστωση ποσού (1.036,99) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα 3.121,25 
ΕΥΡΩ).  
4) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.6662.0004 µε την ονοµασία «Προµήθεια υδραυλικού 
υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόµετρα, κλπ – συν.» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(78.545,82) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα 50.328,78 ΕΥΡΩ). 
5) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.6263.0005 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (971,94) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα 
πίστωση 79.028,06 ΕΥΡΩ). 
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (2.350.569,46) ΕΥΡΩ, ανέρχεται  σε (2.447.684,37) 
ΕΥΡΩ. 
 
Aπό το αποθεµατικό κεφάλαιο να µεταφερθούν οι παρακάτω πιστώσεις για τη 
δηµιουργία ή για την ενίσχυση ήδη εγγεγραµµένων πιστώσεων εξόδων για 
συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου: 

1) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6265.0002 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (1.868,62) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 6.868,62 ΕΥΡΩ). 

2) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6261.0008 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
ανελκυστήρων δηµοτικού κτιρίου και γραφείων δηµοτικών κοινοτήτων» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (3.777,31) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 7.777,31 
ΕΥΡΩ). 

3) Στον ΚΑ των εξόδων 30.7134.0004 µε την ονοµασία «Προµήθεια λογισµικού για 
τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας» µεταφέρεται πίστωση ποσού (3.690,00) 
ΕΥΡΩ. 

4) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6641.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων – συν.» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(3.125,46) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 50.530,46 ΕΥΡΩ). 

5) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6643.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων για 
θέρµανση και φωτισµό – συν.» µεταφέρεται πίστωση ποσού (12.521,11) ΕΥΡΩ 
(ο ΚΑ ανέρχεται σε 32.021,11 ΕΥΡΩ). 

6) Στον ΚΑ των εξόδων 15.6641.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων – συν.» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(7.163,62) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 28.438,62 ΕΥΡΩ). 

7) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6641.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων – συν.» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(1.004,01) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 226.464,01 ΕΥΡΩ).  
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8) Στον ΚΑ των εξόδων 25.6641.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων – συν.» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(513,26) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 52.273,26 ΕΥΡΩ).  

9) Στον ΚΑ των εξόδων 35.6641.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων – συν.» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(535,72) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 82.735,72 ΕΥΡΩ).  

10) Στον ΚΑ των εξόδων 70.6641.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων – συν.» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(20.272,41) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 67.672,41 ΕΥΡΩ).  

11) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6613.0006 µε την ονοµασία «Προµήθεια αναλωσίµων 
και µικροϋλικών µηχανογράφησης» µεταφέρεται πίστωση ποσού (316,37) ΕΥΡΩ 
(ο ΚΑ ανέρχεται σε 22.316,37 ΕΥΡΩ).  

12) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6265.0005 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ µηχ/κού εξοπλισµού – συν.» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (2.938,04) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 5.438,04 ΕΥΡΩ).  

13) Στον ΚΑ των εξόδων 15.6473.0003 µε την ονοµασία «Προµήθεια αναλωσίµων 
υλικών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο» µεταφέρεται πίστωση 
ποσού (8.730,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 78.730,00 ΕΥΡΩ).  

14) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6671.0003 µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά µεταφορικών 
µέσων – συν.» µεταφέρεται πίστωση ποσού (11.388,09) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται 
σε 61.388,09 ΕΥΡΩ).  

15) Στον ΚΑ των εξόδων 25.6263.0004 µε την ονοµασία «Συντήρηση και συντήρηση 
µεταφορικών µέσων – συν.» µεταφέρεται πίστωση ποσού (12.092,97) ΕΥΡΩ (ο 
ΚΑ ανέρχεται σε 32.092,97  ΕΥΡΩ).  

16) Στον ΚΑ των εξόδων 30.6117.0003 µε την ονοµασία «Αµοιβή ιατρού – συν.» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (104,17) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 2.704,17 
ΕΥΡΩ).  

17) Στον ΚΑ των εξόδων 25.6662.0012  µε την ονοµασία «Προµήθεια ασφαλτικού 
υλικού για αποκαταστάσεις από επεµβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (2.895,54) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 2.895,54 ΕΥΡΩ).  

18) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6275.0002 µε την ονοµασία «∆απάνες καθαρισµού – 
πλυσίµατος κάδων απορριµµάτων – συν.» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(5.140,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 22.140,00 ΕΥΡΩ).  

19) α) Ο ΚΑ των εξόδων 30.7412.0019 µε την ονοµασία «Αυτοτελής κυκλοφοριακή 
µελέτη εσωτερικού οδικού δικτύου δ.κ. Κρυονερίου» µετονοµάζεται σε 
«Γεωτεχνική έρευνα – µελέτη για την αποκατάσταση πρανούς της οδού Εργασίας 
λόγω κατολίσθησης στη δ.κ. Αγ. Στεφάνου – συν.» και  µεταφέρεται σ΄αυτόν 
πίστωση ποσού (10.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 20.000,00 ΕΥΡΩ) και β) Η 
δαπάνη της µελέτης µε την ονοµασία  «Αυτοτελής κυκλοφοριακή µελέτη 
εσωτερικού οδικού δικτύου δ.κ. Κρυονερίου» µεταφέρεται στον ΚΑ των εξόδων 
30.7412.0022, µεταφέροντας από το αποθεµατικό κεφάλαιο  πίστωση ποσού 
(10.000,00) ΕΥΡΩ.   

20) Στον ΚΑ των εξόδων 70.6264.0001 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
µηχανηµάτων έργου για αντιµετώπιση συνεπειών φυσικών καταστροφών – συν.» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (21.218,90) ΕΥΡΩ. 

21) Στον ΚΑ των εξόδων 70.6699.0004 µε την ονοµασία «Προµήθεια άλατος» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (8.002,40) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται  σε 48.002,40 
ΕΥΡΩ). 

22) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6263.0004 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων – συν.» µεταφέρεται πίστωση ποσού (2.000,00) ΕΥΡΩ (ο 
ΚΑ ανέρχεται σε 7.000,00 ΕΥΡΩ). 
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23) Στον ΚΑ των εξόδων 35.6692.0002 µε την ονοµασία «Προµήθεια σπόρων, 
φυτών, δενδυλλίων, έτοιµου χλοοτάπητα κλπ» µεταφέρεται  πίστωση (925,40) 
ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 925,40 ΕΥΡΩ). 

24) Στον ΚΑ των εξόδων 25.6662.0001  µε την ονοµασία ««Προµήθεια υδραυλικού 
υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόµετρα, κλπ»  µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(64.081,04) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 117.225,75 ΕΥΡΩ). 

 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (2.447.684,37) ΕΥΡΩ, εναπέµεινε 
πίστωση ποσού (2.233.379,93) ΕΥΡΩ. 
 
ε) 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. 2014. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 
2015 ως εξής: 
Από τους παρακάτω ΚΑ των εξόδων της οµάδας 80.81 να µεταφερθεί µέρος ή όλη η 
πίστωση για την ενίσχυση του αποθεµατικού κεφαλαίου: 

1) Από τον ΚΑ των εξόδων 80.8113.0001 µε την ονοµασία «Οφειλές Π.Ο.Ε.» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (116.191,62) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 
183.808,38 ΕΥΡΩ). 

2) Από τον ΚΑ των εξόδων 80.8114 µε την ονοµασία «Φόροι – Τέλη» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (19.612,20) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 387,80 ΕΥΡΩ). 

3) Από τον ΚΑ των εξόδων 80.8115 µε την ονοµασία «∆ιάφορα έξοδα» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (127.044,79) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 222.955,21 
ΕΥΡΩ). 

4) Από τον ΚΑ των εξόδων 80.8116 µε την ονοµασία «∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (25.611,36) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα 
πίστωση 9.388,64 ΕΥΡΩ). 

5) Από τον ΚΑ των εξόδων 80.8117 µε την ονοµασία «Λοιπά έξοδα» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (44.439,94) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 140.008,22 ΕΥΡΩ). 

6) Από τον ΚΑ των εξόδων 80.8121 µε την ονοµασία «Αγορές κτιρίων τεχνικών 
έργων και προµήθειες παγίων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (20.000,00) ΕΥΡΩ 
(εναποµείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ). 

 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (2.233.379,93) ΕΥΡΩ, ανέρχεται  σε (2.586.279,84) 
ΕΥΡΩ. 
 
Aπό το αποθεµατικό κεφάλαιο να µεταφερθούν οι παρακάτω πιστώσεις για την 
ενίσχυση ήδη εγγεγραµµένων πιστώσεων εξόδων της οµάδας 80.81: 
1) Στον ΚΑ των εξόδων 80.8111.0001 µε την ονοµασία «Αποδοχές προσωπικού 
παρελθόντων ετών» µεταφέρεται πίστωση ποσού (23.649,53) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται 
σε 43.649,53 ΕΥΡΩ). 
2) Στον ΚΑ των εξόδων 80.8111.0002 µε την ονοµασία «Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού παρελθόντων ετών» µεταφέρεται πίστωση ποσού (19.909,84) ΕΥΡΩ (ο 
ΚΑ ανέρχεται σε 24.909,84 ΕΥΡΩ). 
3) Στον ΚΑ των εξόδων 80.8112 µε την ονοµασία «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και 
τρίτων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (30.468,97) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 40.468,97 
ΕΥΡΩ). 
4) Στον ΚΑ των εξόδων 80.8122 µε την ονοµασία «Έργα» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(312.838,56) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 412.838,56 ΕΥΡΩ). 



Σελίδα 27 από 32 
 

5) Στον ΚΑ των εξόδων 80.8123 µε την ονοµασία «Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές 
εργασίες και ειδικές δαπάνες» µεταφέρεται πίστωση ποσού (129.043,79) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
ανέρχεται σε 139.043,79 ΕΥΡΩ). 
 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (2.586.279,84) ΕΥΡΩ, εναπέµεινε 
πίστωση ποσού (2.070.369,15) ΕΥΡΩ. 
 
Β. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθ. πρωτ. οικ. 30842/31-7-2013 (Α∆Α: 
ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) Κ.Υ.Α. Οικονοµικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση 
του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2014 – τροποποίηση της αριθ. 
7028/3-2-2014 (Β΄ 253) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των 
δήµων και κοινοτήτων»» ορίζεται ότι:  
1. Τα έσοδα των δήµων από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου  
Αναφοράς (ΕΣΠΑ), εγγράφονται εφεξής σε διακριτό κωδικό αριθµό 1328 της 
υποκατηγορίας 132 «Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα». 
2.  Έργα και δράσεις των δήµων η δαπάνη των οποίων καλύπτεται από 
χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), εγγράφονται 
εφεξής σε νέα διακριτή υποκατηγορία 734 της κατηγορίας 73 «ΕΡΓΑ» του σκέλους των 
εξόδων του προϋπολογισµού. 
 
Με την αριθ. 1140/12-4-2014 (Α∆Α: Β4ΩΜ46ΨΧΨΤ-Ξ0Ν) απόφαση της ΜΟ∆ ΑΕ 
εντάχθηκε η πράξη «Τεχνική Βοήθεια ∆ήµου ∆ιονύσου» µε κωδικό ΜΙS 375581 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική», µε πίστωση ποσού (50.000,00) ΕΥΡΩ, εκ των 
οποίων ποσό (14.600,00) ΕΥΡΩ εισήχθησαν στην οικονοµική διαχείριση του ∆ήµου το 
ο.ε. 2014 και συµπεριλαµβάνονται στο χρηµατικό υπόλοιπο του ∆ήµου στις 31-12-2014, 
για την αντιµετώπιση των δαπανών που αναφέρονται παρακάτω. 
 
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2015, όπως αυτός ψηφίστηκε µε την αριθ. 
241/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για την ανωτέρω επιχορήγηση έγιναν οι 
εξής εγγραφές: 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α: 
Στον ΚΑ των εσόδων 1323.0002 µε την ονοµασία «Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για 
«Τεχνική Βοήθεια ∆ήµου ∆ιονύσου»» εγγράφηκε πίστωση ποσού (34.600,00) ΕΥΡΩ. 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α: 
1) Στον ΚΑ των εξόδων 25.7412.0055 µε την ονοµασία «Μελέτη αποχέτευσης 
ακαθάρτων στο συνοικισµό Προκονήσου στη δ.κ. Σταµάτας» εγγράφηκε πίστωση 
ποσού (24.600,00) ΕΥΡΩ. 
2) Στον ΚΑ των εξόδων 70.7411.0021 µε την ονοµασία «Εκπόνηση οριστικής 
αρχιτεκτονικής µελέτης και τευχών δηµοπ/σης για επεµβάσεις στο κτίριο που παραχ. 
από την ΚΕ∆ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου» εγγράφηκε πίστωση ποσού 
(24.600,00) ΕΥΡΩ.    
 
Κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 της αριθ. πρωτ. οικ. 30842/31-7-2013 
(Α∆Α: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) Κ.Υ.Α. προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
ο.ε. 2015 ως εξής: 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α: 
Από τον ΚΑ των εσόδων 1323.0002 µε την ονοµασία «Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για 
«Τεχνική Βοήθεια ∆ήµου ∆ιονύσου»», ο οποίος καταργείται, µεταφέρεται  η συνολική 
πίστωση ποσού (34.600,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ),  µέσω 
αποθεµατικού κεφαλαίου στον νέο ΚΑ των εσόδων 1328.0014 µε την ονοµασία 



Σελίδα 28 από 32 
 

«Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για «Τεχνική Βοήθεια ∆ήµου ∆ιονύσου (ΕΣΠΑ)» και πίστωση 
(34.600,00) ΕΥΡΩ. 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α: 

1) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.7412.0055 µε την ονοµασία «Μελέτη αποχέτευσης 
ακαθάρτων στο συνοικισµό Προκονήσου στη δ.κ. Σταµάτας», ο οποίος 
καταργείται, µεταφέρεται συνολική πίστωση ποσού (24.600,00) ΕΥΡΩ 
(εναποµείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ),  µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου στον νέο 
ΚΑ των εξόδων 25.7341.0010 µε την ονοµασία «Μελέτη αποχέτευσης 
ακαθάρτων στο συνοικισµό Προκονήσου στη δ.κ. Σταµάτας» και πίστωση 
(24.600,00) ΕΥΡΩ. 

2) Από τον ΚΑ των εξόδων 70.7411.0021 µε την ονοµασία «Εκπόνηση οριστικής 
αρχιτεκτονικής µελέτης και τευχών δηµοπ/σης για επεµβάσεις στο κτίριο που 
παραχ. από την ΚΕ∆ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου», ο οποίος 
καταργείται, µεταφέρεται συνολική πίστωση ποσού (24.600,00) ΕΥΡΩ 
(εναποµείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ),  µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου στον νέο 
ΚΑ των εξόδων 70.7341.0001 µε την ονοµασία «Εκπόνηση οριστικής 
αρχιτεκτονικής µελέτης και τευχών δηµοπ/σης για επεµβάσεις στο κτίριο που 
παραχ. από την ΚΕ∆ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου» και πίστωση 
(24.600,00) ΕΥΡΩ.  

 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο δεν επήλθε καµία µεταβολή, παρέµεινε (2.070.369,15) 
ΕΥΡΩ. 
 
Γ. Από τους παρακάτω ΚΑ των εξόδων να µεταφερθεί µέρος ή όλη η πίστωση για την 
ενίσχυση του αποθεµατικού κεφαλαίου: 
1) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.7132.0008 µε την ονοµασία «Προµήθεια 
απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (280.000,00) ΕΥΡΩ 
(εναποµείνασα πίστωση 95.000,00 ΕΥΡΩ). 
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (2.070.369,15) ΕΥΡΩ, ανέρχεται  σε (2.350.369,15) 
ΕΥΡΩ. 
 
∆. 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 35.6275.0002 µε την ονοµασία «∆απάνες καθαρισµού υψηλών 
δένδρων, µεταφορά µπαζών κλ κήπων και κοινοχρήστων χώρων» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (70.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται  σε 110.000,00 ΕΥΡΩ). 
2) Στον ΚΑ των εξόδων 70.6275.0002 µε την ονοµασία «∆απάνες αντιµετώπισης 
χιονοπτώσεως κ.α. έκτακτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (30.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 60.000,00 ΕΥΡΩ). 
3) Στον  ΚΑ των εξόδων 70.6699.0004 µε την ονοµασία «Προµήθεια άλατος» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (70.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 118.002,40 ΕΥΡΩ). 
4) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6492 µε την ονοµασία «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(30.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 60.000,00 ΕΥΡΩ). 
5) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6494 µε την ονοµασία «Έξοδα συµβολαιογράφων και 
δικαστικών επιµελητών» µεταφέρεται πίστωση ποσού (2.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται 
σε 4.000,00 ΕΥΡΩ). 
6) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6121.0002 µε την ονοµασία «Αντιµισθία Αντιδηµάρχων» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (11.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 110.338,04 ΕΥΡΩ). 
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7) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6126 µε την ονοµασία «Εργοδοτικές εισφορές επί των 
εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς» µεταφέρεται πίστωση 
ποσού (7.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 8.841,14 ΕΥΡΩ). 
8) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 70.6264.0002 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
µηχανηµάτων έργου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (15.000,00) ΕΥΡΩ. 
9) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6453.0004 µε την ονοµασία «Λοιπές συνδροµές» 
µεταφέρουµε πίστωση ποσού (4.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 8.000,00 ΕΥΡΩ). 
10) Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 38560/26-9-2013 καθορίστηκε το ύψος της επιχορήγησης για 
την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ήµου προς την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και  µε το 
άρθρο 1Β της ίδιας απόφασης ορίζεται ότι θα παρακρατηθεί το ποσό της επιχορήγησης 
από τους ΚΑΠ ετών 2015 – 2020, δηλαδή σε 72 µηνιαίες δόσεις. Προκειµένου να είναι 
δυνατή η λογιστική τακτοποίηση της εν λόγω παρακράτησης από τους ΚΑΠ προτείνεται 
η ενίσχυση του ΚΑ των εξόδων 80.8261 «Λοιπές επιστροφές» µε το ποσό των 
(140.100,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 290.100,00 ΕΥΡΩ). 
11) Στον νέο ΚΑ 10.6022.0004 µε την ονοµασία «Αµοιβή υπαλλήλων που τηρούν τα 
πρακτικά συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (3.700,00) ΕΥΡΩ. 
12) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6052.0002 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ 
ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (580,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
ανέρχεται σε 43.600,32 ΕΥΡΩ). 
13) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6011.0001 µε την ονοµασία «Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός κλπ)» µεταφέρεται πίστωση ποσού (1.729,73) ΕΥΡΩ 
(ο ΚΑ ανέρχεται σε 1.176.068,09 ΕΥΡΩ). 
14) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6051.0002 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ 
ΤΕΑ∆Υ – ΤΑ∆ΚΥ» µεταφέρεται πίστωση ποσού (26,40) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 
31.786,92 ΕΥΡΩ). 
15) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6051.0001 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ 
ΤΥ∆ΚΥ» µεταφέρεται πίστωση ποσού (216,22) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 142.241,83 
ΕΥΡΩ). 
16) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6142.0026 µε την ονοµασία «Βελτίωση ∆ιοικητικής 
Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου – ΚΠΑ – ISO 9001 – 2008» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(60.000,00) ΕΥΡΩ. 
17) Στον ΚΑ των εξόδων 15.6142.0004 µε την ονοµασία «Αµοιβή για την περισυλλογή 
και την στείρωση αδέσποτων ζώων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (5.000,00) ΕΥΡΩ (ο 
ΚΑ ανέρχεται σε 40.000,00 ΕΥΡΩ). 
18) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6142.0027 µε την ονοµασία «Αµοιβές ορκωτού ελεγκτή 
- εκκαθαριστή και λογιστών για ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης ∆ηµοτικών 
Επιχειρήσεων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (12.000,00) ΕΥΡΩ. 
19) Στον ΚΑ των εξόδων 10.7134.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια µηχανογραφικών 
προγραµµάτων γραφείου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (13.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
ανέρχεται σε 33.000,00 ΕΥΡΩ). 
20) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6276.0003 µε την ονοµασία «∆απάνες εκκένωσης 
βόθρων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (5.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 13.000,00 
ΕΥΡΩ). 
21) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6279.0001 µε την ονοµασία «Απεντόµωση, µυοκτονία, 
µικροβιοκτονία δηµοτικών κτιρίων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (2.000,00) ΕΥΡΩ (ο 
ΚΑ ανέρχεται σε 7.000,00 ΕΥΡΩ). 
22) Στον ΚΑ των εξόδων 70.6265.0003 µε την ονοµασία «Συντήρηση φορητών 
πυροσβεστικών µέσων (πυροσβεστήρων) κτιρίων και οχηµάτων» µεταφέρεται πίστωση 
ποσού (1.500,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 4.500,00 ΕΥΡΩ). 
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23) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6265.0009 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
κλιµατιστικών µονάδων, ψυκτών κλπ δηµοτικών κτιρίων» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(10.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 16.000,00 ΕΥΡΩ). 
24) Στον ΚΑ των εξόδων 35.6634.0002 µε την ονοµασία «Προµήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισµού (σακκούλες κλπ) µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(20.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 50.000,00 ΕΥΡΩ). 
25) Στον ΚΑ των εξόδων 70.7135.0006 µε την ονοµασία «Προµήθεια πινακίδων 
ονοµατοθεσίας οδών και πλατειών, αριθµοδότησης, κατευθυντηρίων πινακίδων,  
καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας και ανταλλακτικών κλπ» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(20.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 50.000,00 ΕΥΡΩ). 
26) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 35.6262.0004 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
συντριβανιών πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(30.000,00) ΕΥΡΩ. 
27) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6142.0022 µε την ονοµασία «Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών – 
λογιστών για έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων ο.ε. 2014» και πίστωση (20.000,00) 
ΕΥΡΩ, συµπληρώνεται η ονοµασία και γίνεται «Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών – λογιστών 
για έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων ο.ε. 2014 & 2015». 
28) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 45.7112.0001 µε την ονοµασία «Αγορά οικοπέδου στη ∆Κ 
Σταµάτας» µεταφέρεται πίστωση ποσού (40.000,00) ΕΥΡΩ. 
29) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 25.7336.0012 µε την ονοµασία «Έργα συντήρησης 
αντλιοστασίων και δεξαµενών ύδρευσης» µεταφέρεται πίστωση ποσού (150.000,00) 
ΕΥΡΩ. 
30) Στον ΚΑ των εξόδων 10.7134.0004 µε την ονοµασία «Προµήθεια συστήµατος 
αντιγράφων ασφαλείας (back up)» µεταφέρεται πίστωση ποσού (5.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
ανέρχεται σε 15.000,00 ΕΥΡΩ). 
31) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6051.0008 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ 
ΙΚΑ µονίµων υπαλλήλων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (2.500,00) ΕΥΡΩ. 
32) Ο ΚΑ των εξόδων 30.7332.0012 µε την ονοµασία «Αναβάθµιση ∆ηµοτικών 
παιδικών χαρών έτους 2015» µετονοµάζεται σε «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών 
∆ήµου ∆ιονύσου» και µεταφέρεται σ΄ αυτόν πίστωση ποσού (400.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
ανέρχεται σε 600.000,00 ΕΥΡΩ). 
33) Στον ΚΑ των εξόδων 25.7312.0056 µε την ονοµασία «Μεταφορά υδροπαροχών από 
το παλαιό στο νέο δίκτυο λόγω αντικατάστασης  δικτύου ύδρευσης δ.κ. Άνοιξης» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (130.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 150.000,00 
ΕΥΡΩ). 
34) Ο ΚΑ των εξόδων 70.7131.0005 µε την ονοµασία «Προµήθεια εξοπλισµού 
διαχείρισης απορ/των πρασίνου για πυρασφάλεια (κλαδοφάγος, φορτηγό µε αρπάγη 
κλ)» µετονοµάζεται σε «Προµήθεια εξοπλισµού διαχείρισης απορ/των πρασίνου για 
πυρασφάλεια (κλαδοφάγος)» και µεταφέρεται σ΄αυτόν πίστωση ποσού (128.300,00) 
ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 350.000,00 ΕΥΡΩ). 
35) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 35.7132.0002 µε την ονοµασία «Προµήθεια 
καλαθοφόρου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (120.000,00) ΕΥΡΩ. 
36) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 35.7132.0003 µε την ονοµασία «Προµήθεια 
ανατρεπόµενου φορτηγού» µεταφέρεται πίστωση ποσού (160.000,00) ΕΥΡΩ. 
37) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 35.7132.0004 µε την ονοµασία «Προµήθεια µηχανήµατος 
φορτωτή µε φρέζα» µεταφέρεται πίστωση ποσού (75.000,00) ΕΥΡΩ. 
38) Στον ΚΑ των εξόδων 10.7132.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια µεταφορικών 
µέσων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (20.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 45.000,00) 
ΕΥΡΩ.  
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Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (2.350.369,15) ΕΥΡΩ, εναπέµεινε 
πίστωση ποσού (555.716,80) ΕΥΡΩ. 
 
Ε. Με την αριθ. πρωτ. 3227/12-8-2014 (7ΘΞΛΝ-31Α) απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Α.Ε. εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης «∆ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη 
∆ήµου ∆ιονύσου» στον Άξονα Προτεραιότητας «02 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση 
Ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική», µε κωδικό ΜΙS 483940 
και µε πίστωση για το 2014 (61.500,00) ΕΥΡΩ. 
 
Με  την   αριθ.   188/2014   απόφαση  του   ∆ηµοτικού   Συµβουλίου  
εγκρίθηκε η αποδοχή της επιχορήγησης και η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 
2014 και µε την αριθ. 202/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 
διενέργεια (αναγκαιότητα) προµήθειας «∆ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του 
πολίτη ∆ήµου ∆ιονύσου». 
Επειδή τα ανωτέρω έγιναν µετά την κατάρτιση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 
2015 και προκειµένου να είναι δυνατή η εκτέλεσή τους εντός της χρήσης  2015, 
προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2015 ως εξής: 
Στον νέο ΚΑ των εσόδων 1328.0013 µε την ονοµασία «Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ 
(ΕΕΤΑΑ) «∆ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη ∆. ∆ιονύσου» εγγράφεται 
πίστωση ποσού (61.500,00) ΕΥΡΩ, η οποία µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου 
µεταφέρεται στο σκέλος των εξόδων στον νέο ΚΑ 10.7341.0001 µε την ονοµασία 
«Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΕΕΤΑΑ) για δηµιουργία διαδικτυακής πύλης για τη 
διαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη ∆ήµου ∆ιονύσου» και πίστωση 
(61.500,00) ΕΥΡΩ.  
 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο δεν επήλθε καµία µεταβολή, παρέµεινε (555.716,80) ΕΥΡΩ. 
 
ΣΤ. Με το αριθ. 30289/21-9-2014 έγγραφο του Γραφείου ∆ηµάρχου ζητήθηκε η 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οε. 2014, προκειµένου να εγγραφούν 
πιστώσεις για την αντιµετώπιση της δαπάνης για την «Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς 
πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές – πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις». 
Με την αριθ. 164/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η αναγκαιότητα – 
διενέργεια της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών και µε την αριθ. πρωτ. 85680/56052/29-
12-2014 (αριθ. πρωτ. εισερχοµένου στο ∆ήµο 475/8-1-2015) απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένη ∆ιοίκησης Αττικής εγκρίθηκε η µίσθωση ιδιωτικών 
αυτοκινήτων ∆.Χ. για µεταφορά πολιτών. 
 
Επειδή τα ανωτέρω έγιναν µετά την κατάρτιση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 
2015 και προκειµένου να είναι δυνατή η εκτέλεσή τους εντός της χρήσης  2015, 
προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2015 ως εξής: 
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο µεταφέρεται πίστωση ποσού (10.000,00) ΕΥΡΩ για την 
ενίσχυση του ΚΑ των εξόδων 15.6413.0002, ο οποίος από (40.000,00) ΕΥΡΩ ανέρχεται 
σε (50.000,00) ΕΥΡΩ. 

Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (555.716,80) ΕΥΡΩ, εναπέµεινε 
πίστωση ποσού (545.716,80) ΕΥΡΩ.  

Ζ. Σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 29530/25-7-2014 (Α∆Α: 7ΨΚΝΝ-ΛΦ9) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση Οικονοµικών και Εσωτερικών περί  «Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2015 – τροποποίηση της υπ΄αριθ. 
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7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης», το σύνολο των ποσών  που εγγράφονται ως 
εισπράξεις στους  κωδικούς  των εσόδων  4111 – 4142, που αφορούν  εισπράξεις υπέρ 
του ∆ηµοσίου και τρίτων (συνταξιοδοτικές - ασφαλιστικές  εισφορές, φόροι, λοιπές 
εισπράξεις υπέρ τρίτων κλπ),  τα οποία δεν αποτελούν πραγµατικό έσοδο του ∆ήµου, 
εγγράφονται ως πληρωµές στους κωδικούς των εξόδων 8211 – 8242.  Η διαδικασία της 
εγγραφής των κωδικών αυτών είναι υποχρεωτική και αφορούν κυρίως τις αποδοθείσες 
κρατήσεις εργαζοµένων, αιρετών, προµηθευτών, εργολάβων και λοιπών  τρίτων. 
Επειδή απαιτείται η εγγραφή αντιστοίχων κωδικών αριθµών στις ανωτέρω οµάδες 
προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2015 ως εξής: 

1) Στον ΚΑ των εσόδων 4131.0026 µε την ονοµασία «Εξαγορά ΤΑ∆ΚΥ» εγγράφεται 
πίστωση ποσού (1.000,00) ΕΥΡΩ, η οποία µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου 
µεταφέρεται στον ΚΑ των εξόδων 80.8231.0026 µε την ονοµασία «Εξαγορά 
ΤΑ∆ΚΥ» και πίστωση (1.000,00) ΕΥΡΩ. 

 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο δεν επήλθε καµία µεταβολή, παρέµεινε (545.716,80) ΕΥΡΩ.  
 
Η. Μετά την παραπάνω 1η  αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2015 τα 
τακτικά έσοδα παρέµειναν ως είχαν, δηλαδή: 
 
0 Τακτικά έσοδα:                 13.292.666,19 ΕΥΡΩ 
21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:         3.742.800,00 ΕΥΡΩ 
Σύνολο Τακτικών:                17.035.466,19 ΕΥΡΩ 
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (321.293,14) ΕΥΡΩ, που ήταν µε την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού ο.ε. 2015, ανέρχεται σε (545.716,80) ΕΥΡΩ, µε την παρούσα 
αναµόρφωση. 

 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Στάϊκος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
5. Κοντάκης Κυριάκος 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
7. Μπιτάκος Παναγιώτης 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.  
Κοινοποίηση: 
- ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
 
 
 
 
 
 


