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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..29η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 28ης-11-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..386/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..28ης/11/2014.. της ..29ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..28η Νοεµβρίου 2014.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..11:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. 
Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..37371/24-11-14.. πρόσκλησης 
για συνεδρίαση την 28-11-2014, 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: «∆ιάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2014, για δαπάνες που θα 
διενεργηθούν µέσω της πάγιας προκαταβολής των ∆ηµοτικών κοινοτήτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση µελέτης, δαπάνης, διάθεση πίστωσης και όρων διακήρυξης 
πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Τακτικού ελέγχου από 
ορκωτό ελεγκτή λογιστή των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου για τη χρήση 2013» 
προϋπολογισµού ο.ε 2014». 
� ΘΕΜΑ 3ο: «7η Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014». 

ΘΕΜΑ 4ο: «∆ιαµόρφωση σχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 και υποβολή προς 
ψήφισή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπειτα από τη γνώµη του Παρατηρητηρίου 
Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και την έγκριση του τεχνικού προγράµµατος ∆ήµου 
ο.ε. 2015 µε την αριθ. 216/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Γ΄ Τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2014». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικού No1 για την «Προµήθεια ειδών οδοσήµανσης» 
κατακύρωση διαγωνισµού προϋπολογισµού €29.476,95». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού  No1 για την «Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών» 
κατακύρωση διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια υπηρεσιών Συντήρησης Η/Μ 
Εγκαταστάσεων και Υγιεινής Κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή Ανελκυστήρων, 
Εκκένωση βόθρων, Απεντόµωση – Μυοκτονία – Μικροβιοκτονία, απόφραξη αγωγών 
οµβρίων και φρεατίων Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων)»». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού  No1 για τη παροχή «Υπηρεσιών επιστολικού 
ταχυδροµείου για την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασµού ύδρευσης και λοιπών 
ταχυδροµικών αντικειµένων» προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α. 23% συνολικής δαπάνης 
44.999,22€». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικού No1 για τη παροχή «Συντήρησης και Τεχνικής 
Υποστήριξης των Εφαρµογών Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, ∆ηµοτικής κατάστασης, 
Πρωτοκόλλου και ∆ιαχείρισης Προσωπικού»  προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α. 23% 
συνολικής δαπάνης €23.923,50». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 
2014 για την  προµήθεια χριστουγεννιάτικων ειδών φωταγωγήσεων». 
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ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια 
Σάκων», συνολικού προϋπολογισµού 30.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου επαναληπτικού µειοδοτικού  διαγωνισµού 
για την « προµήθεια λογισµικού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας» για την οµάδα 
Α». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση  όρων διακήρυξης  ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών έτους 2014-2015». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για ∆απάνες 
Τελών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2014». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Άλατος» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Αντλητικού Πιεστικού 
Συγκροτήµατος στην Οδό Λυκαβηττού της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 18ο «Συµπληρωµατική Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και 
∆ιάθεση Πίστωσης για την Παροχή Υπηρεσίας Χωµατουργικών Εργασιών για την 
Αντιµετώπιση των Συνεπειών της Έντονης Βροχόπτωσης της Τρίτης 16 Σεπτεµβρίου 
2014 στο ∆ήµο ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 19ο: «Ενηµερωτικό σηµείωµα/Γνωµοδότηση περι άσκησης ή µη αίτησης 
ακύρωσης κατά της µε αρ. 8 (θέµα 2ο)/7.7.14 απόφασης της Επιτρ. αρ. 152». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Ενηµερωτικό σηµείωµα/Γνωµοδότηση περι άσκησης ή µη αίτησης 
ακύρωσης κατά της µε αρ. 10 (θέµα 6ο)/25.8.14 απόφασης της Επιτρ. αρ. 152». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Λογαριασµός εσόδων και εξόδων Σεπτεµβρίου 2014». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση : α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την µαγνητοφώνηση 
αποµαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των πρακτικών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 
β) των τεχνικών προδιαγραφών   και των όρων διακήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου 
για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηµατοδότηση από Εθνικούς και 
Ευρωπαϊκούς Πόρους». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 73.159,20 € για την 
“Μελέτη για έργο κατασκευής αγωγών οµβρίων” στη ∆Κ Αγ. Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 50€ για την δηµοσίευση 
της υπ’ αριθ. Πρωτ. 179090/16.9.14 ανακοίνωσης της Περιφέρειας Αττικής στην 
εφηµερίδα Ηχώ των ∆ηµοπρασιών». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Επανεξέταση του αιτήµατος αποζηµίωσης της κ.Γκιτάκου Μάρθας ύστερα 
από την υπ’αρ.332/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής». Απεσύρθη από την 
Η.∆. 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έκτακτη επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Πεζοπούλου 
Νίκης µετά την θεοµηνία της 22/2/2013». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος     
4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
5. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
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6. Στάικος Θεόδωρος 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 

∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Στάικος Θεόδωρος αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 4ου θέµατος της 

Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
Το 26ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης απεσύρθη.  
 

Αριθµός Απόφασης:  ..386/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ 3ο: «7η Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014». 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος. 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 
 

1) Η αριθ. 233/2013  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισµός του ∆ήµου ο.ε. 2014 και η αριθ. πρωτ. 69101/56237/17-1-
2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
µε την οποία επικυρώθηκε. 

2) Η αριθ. πρωτ. 30842/31-7-2013 (Β΄ 1896, Α∆Α: ΒΛΩ7Ν-Ζ34) Κ.Υ.Α περί  
«Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, 
οικονοµικού έτους 2014 – τροποποίηση της αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) 
απόφασης «Καθορισµός του τύπου προϋπολογισµού των δήµων και 
κοινοτήτων»». 

3) Η αριθ. 230/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί «Τροποποίησης 
τεχνικού προγράµµατος έτους 2014 ∆ήµου ∆ιονύσου» (σχετική η αριθ. 35949/12-
11-2014 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών). 

ΣΧΕΤ. ΣΥΝ.:  
1) Το αριθ. πρωτ. 33470/17-10-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. 
2) Το αριθ. πρωτ. 2432/5-11-2014 έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων 

Ελλάδας (ΚΕ∆Ε). 
3) Τα αριθ. ΓΡΒ 39, 50, 117 και 157/2014 Γραµµάτια Είσπραξης της Ταµειακής 

Υπηρεσίας. 
4) Το αριθ. 34606/30-10-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τοπικής Οικονοµικής 

Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων. 
5) Το αριθ. πρωτ. 36414/14-11-2014 έγγραφο του Τµήµατος Προγραµµατισµού, 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας. 
6) Το αριθ. πρωτ. 36620/18-11-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου 

∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας. 
    
 
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 
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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.  

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 



Σελίδα 5 από 13 
 

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.  

Με βάση τα παραπάνω και επειδή µετά την ψήφιση και την επικύρωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 προέκυψαν: α) νέες ανάγκες που  δεν είχαν 
προβλεφθεί κατά τη σύνταξή του ή άλλες για τις οποίες δεν επαρκούν οι αρχικά 
εγγεγραµµένες πιστώσεις και β) επιχορηγήθηκε ο ∆ήµος µε πιστώσεις για κάλυψη 
λειτουργικών και επενδυτικών του δαπανών, παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 
2014, η οποία θα υποβληθεί για έγκριση - ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα 
µε τις προαναφερόµενες διατάξεις και η οποία έχει ως εξής:  
 
Α. Με τα αριθ.  ΓΡΒ 39, 50, 117 και 157/2014 Γραµµάτια Είσπραξης της Ταµειακής 
Υπηρεσίας  εισήχθη στην οικονοµική διαχείριση του ∆ήµου το ποσό των (80.796,83) 
ΕΥΡΩ για την κάλυψη των δαπανών του προγράµµατος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».  
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνετε η αποδοχή της επιχορήγησης και η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 ως εξής: 
Στον  νέο ΚΑ των εσόδων 1321.0015 µε την ονοµασία «Επιχορήγηση από Περιφέρεια 
Αττικής για Πρόγραµµα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»» εγγράφεται πίστωση ποσού 
(80.796,83) ΕΥΡΩ, η οποία µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου µεταφέρεται στο σκέλος των 
εξόδων στον ΚΑ 15.6041.0004 µε την ονοµασία «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων», από 
τον οποίο µεταφέρουµε στο  αποθεµατικό  κεφάλαιο ισόποση πίστωση ιδίων εσόδων.   
Στον ΚΑ των εξόδων 15.6041.0004 δεν επήλθε καµία  µεταβολή,  παρέµεινε ως είχε, 
δηλαδή (80.981,85) ΕΥΡΩ. 
 

Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (213.944,13) ΕΥΡΩ ανήλθε σε (294.740,96) ΕΥΡΩ. 
 

B. 1. Σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 30842/31-7-2013 (Β΄ 1896, Α∆Α: ΒΛΩ7Ν-Ζ34) Κ.Υ.Α 
περί  «Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, 
οικονοµικού έτους 2014 – τροποποίηση της αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) 
απόφασης «Καθορισµός του τύπου προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων»», 
στον  ΚΑ 0614 µε την ονοµασία «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 
σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» εγγράφηκε πίστωση ποσού 
(141.919,34) ΕΥΡΩ, ίση µε το γινόµενο της τελευταίας τακτικής κατανοµής που 
αποδόθηκε στο δήµο πριν τη στιγµή κατάρτισης του προϋπολογισµού ο.ε. 2014 επί 
τέσσερα και σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Κ.Υ.Α., τυχόν επιπλέον πίστωση που 
θα αποδοθεί στους ΟΤΑ θα εισαχθεί στον προϋπολογισµό τους µε αναµόρφωση.   
Μέχρι σήµερα έχει αποδοθεί στο ∆ήµο µας επιπλέον πίστωση ποσού (15.699,91) 
ΕΥΡΩ,  για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (τέσσερεις κατανοµές) και δαπανών 
θέρµανσης των σχολικών µονάδων (σχετική η αριθ. πρωτ. 1322/16-1-2014 Α∆Α: 



Σελίδα 6 από 13 
 

ΒΙΩ4Ν-Ψ1Θ απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών), η οποία θα πρέπει να εισαχθεί στον 
προϋπολογισµό µε αναµόρφωση. 
Κατόπιν των ανωτέρω  προτείνεται η αποδοχή της επιπλέον πίστωσης και η 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2014 ως  εξής:  
Στον ΚΑ 0614 εγγράφεται η επιπλέον πίστωση ποσού (15.699,91) ΕΥΡΩ, ο οποίος 
συνολικά ανέρχεται στο ποσό των (157.619,25) ΕΥΡΩ και µέσω αποθεµατικού 
κεφαλαίου µεταφέρεται στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 00.6711 µε την ονοµασία 
«Απόδοση στις σχολικές επιτροπές», ο οποίος από (204.819,34) ΕΥΡΩ ανέρχεται σε  
(220.519,25) ΕΥΡΩ, προκειµένου η επιπλέον αυτή πίστωση να αποδοθεί στις Σχολικές 
Επιτροπές ΝΠ∆∆ του ∆ήµου, για την αντιµετώπιση λειτουργικών αναγκών των 
σχολείων του ∆ήµου. 
 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο δεν επήλθε καµία µεταβολή, παρέµεινε (294.740,96) ΕΥΡΩ. 
  

Β.2 Στο χρηµατικό υπόλοιπο του ∆ήµου, όπως αυτό διαµορφώθηκε στις  31/12/2013, 
συµπεριλαµβανόταν πίστωση ποσού (34.222,12) ΕΥΡΩ για την αντιµετώπιση 
λειτουργικών αναγκών των σχολείων του ∆ήµου (∆΄ κατανοµή 2013), η κατανοµή της 
οποίας έγινε στις Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου το ο.ε. 2014 (σχετικά: α)  η αριθ. 
πρωτ. 46700/20-11-2013 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και β) οι αριθ. 10 και 
34/2014 αποφάσεις  ∆ηµοτικού Συµβουλίου).     
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται  από το αποθεµατικό κεφάλαιο να µεταφερθεί 
πίστωση ποσού (34.222,12) ΕΥΡΩ στον ΚΑ των εξόδων 00.6711, ο οποίος από 
(220.519,25) ΕΥΡΩ ανέρχεται σε (254.741,37) ΕΥΡΩ. 
 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (294.740,96) ΕΥΡΩ, εναπέµεινε 
πίστωση ποσού (260.518,84) ΕΥΡΩ. 
 
Γ. Σύµφωνα µε την αριθ. 30842/31-7-2013 (Β΄ 1896, Α∆Α: ΒΛΩ7Ν-Ζ34) Κ.Υ.Α περί  
«Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού 
έτους 2014 – τροποποίηση της αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης 
«Καθορισµός του τύπου προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων»», 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 οι αρχικά εγγραφείσες πιστώσεις δεν επαρκούν προτείνεται η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την ενίσχυση των παραπάνω πιστώσεων ως εξής: 

1) Στον ΚΑ των εσόδων 4131.0001 µε την ονοµασία «Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών 
ταµείων» εγγράφεται επιπλέον πίστωση ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
ανέρχεται σε 8.000,00 ΕΥΡΩ), η οποία µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου 
µεταφέρεται στον ΚΑ των εξόδων 80.8231.0001 µε την ονοµασία «Εισφορά υπέρ 
ασφαλιστικών ταµείων» (ο ΚΑ ανέρχεται σε 8.000,00 ΕΥΡΩ). 

2) Στον ΚΑ των εσόδων 4131.0014 µε την ονοµασία «Εισφορά  υπέρ ΤΕΑ∆Υ-
ΤΑ∆ΚΥ» εγγράφεται επιπλέον πίστωση ποσού (30.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
ανέρχεται σε 130.000,00 ΕΥΡΩ), η οποία µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου 
µεταφέρεται στον ΚΑ των εξόδων 80.8231.0014 µε την ονοµασία «Εισφορά υπέρ 
ΤΕΑ∆Υ» (ο ΚΑ ανέρχεται σε 130.000,00 ΕΥΡΩ). 
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Στο αποθεµατικό κεφάλαιο δεν επήλθε καµία µεταβολή, παρέµεινε (260.518,84) ΕΥΡΩ.  

∆. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5  του Νόµου 2364/1995 
ορίζεται ότι η ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.  (∆.ΕΠ.Α. Α.Ε.) ή οι υφιστάµενες 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (Ε.∆.Α.) κατά περίπτωση υποχρεούνται να 
καταβάλλουν ετησίως στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι οποίοι 
βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια της δραστηριότητας των ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΕΡΙΟΥ (Ε.Π.Α.), ειδικό τέλος που θα είναι ίσο µε το 10% της αξίας του µερίσµατος των 
Ε.Π.Α. προς τη ∆.ΕΠ.Α. ή τις Ε.∆.Α. κατά περίπτωση, όπως αυτό θα εµφανίζεται στον 
ετήσιο εγκεκριµένο ισολογισµό τους. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
καθορίζεται η διαδικασία και οι όροι απόδοσης του ειδικού τέλους στους δικαιούχους 
Ο.Τ.Α. και η κατανοµή του ανάλογα µε τη συµµετοχή καθενός Ο.Τ.Α. στην 
πραγµατοποιούµενη κατανάλωση φυσικού αερίου. 

Με την αριθ. ∆1/Α/18823/09, ΦΕΚ-1893 Β/4-9-09 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης) 
ορίζονται η διαδικασία και οι όροι απόδοσης του ειδικού τέλους στους δικαιούχους ΟΤΑ, 
σύµφωνα µε τους οποίους το οφειλόµενο τέλος καταβάλλεται από την υπόχρεη εταιρεία 
προς την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Κ.Ε.∆.Ε.), η οποία στη συνέχεια 
αποδίδει στους δικαιούχους Ο.Τ.Α.  το ποσό που τους αναλογεί. 

Με την αριθ. 165/22-10-2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΕ∆Ε έγινε η 
κατανοµή στους δικαιούχους ∆ήµους, του ειδικού τέλους του άρθρου 5 του Ν. 
2364/1995, για το έτος 2013 και στο ∆ήµος µας κατανεµήθηκε και κατατέθηκε στον 
τραπεζικό λογαριασµό του, το ποσό των (18.456,14) ΕΥΡΩ, το οποίο εισήχθη στο 
Ταµείο του ∆ήµου µε αριθ. ΓΡΒ-225/5-11-2014 γραµµάτιο είσπραξης της Ταµειακής 
Υπηρεσίας.  

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η αποδοχή της ανωτέρω πίστωση και η 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού  ο.ε. 2014 ως εξής: 

Στον νέο ΚΑ των εσόδων 0213.0002 µε την ονοµασία «Μέρισµα από φυσικό αέριο» 
εγγράφεται πίστωση ποσού (18.456,14) ΕΥΡΩ, η οποία µεταφέρεται στο αποθεµατικό 
κεφάλαιο. 

Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (260.518,84) ΕΥΡΩ, ανήλθε σε (278.974,98) ΕΥΡΩ.  

Ε. Aπό το αποθεµατικό κεφάλαιο να µεταφερθούν οι παρακάτω πιστώσεις για τη 
δηµιουργία νέων ή για την ενίσχυση ήδη εγγεγραµµένων πιστώσεων εξόδων: 
1) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6726.0001 µε την ονοµασία «Εισφορά 15% ΤΑΠ» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (37.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 137.000,00 ΕΥΡΩ). 
2) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6151.0001 µε την ονοµασία «∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) 
από την είσπραξη τελών και φόρων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (25.000,00) ΕΥΡΩ (ο 
ΚΑ ανέρχεται σε 225.000,00  ΕΥΡΩ). 
3) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 70.6323.0003  µε την ονοµασία «∆απάνες έκδοσης αδειών 
κυκλοφορίας µηχανηµάτων έργου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (7.000,00) ΕΥΡΩ. 
4) Στον ΚΑ των εξόδων 15.6142.0001 µε την ονοµασία «Αµοιβή για την περισυλλογή 
και τη στείρωση αδέσποτων ζώων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ (ο 
ΚΑ ανέρχεται σε 28.000,00) ΕΥΡΩ. 
5) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 70.6142.0004 µε την ονοµασία «Παροχή εργασιών 
ανίχνευσης σιδηρού οπλισµού  - Μετρήσεις ενανθράκωσης & αντοχής σκυροδέµατος – 
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Θερµογραφίες σχολικού κτηρίου οδού Πολυτεχνείου ∆.Κ. Κρυονερίου» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (20.000,00) ΕΥΡΩ. 
6) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 30.6142.0016 µε την ονοµασία «Παροχή υπηρεσιών 
καταγραφής υφιστάµενου δικτύου οδοφωτισµού για αντικατάσταση υφιστάµενων 
φωτιστικών σωµάτων µε καινοτοµικά φωτιστικά σώµατα τεχνολογίας led» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (20.000,00) ΕΥΡΩ. 
7) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6222.0001 µε την ονοµασία «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 
τηλετυπικά τέλη εσωτερικού» µεταφέρεται πίστωση ποσού  (15.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
ανέρχεται σε 65.000,00 ΕΥΡΩ). 
8) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6121.0002 µε την ονοµασία «Αντιµισθία Αντιδηµάρχων» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (3.900,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 69.564,00 ΕΥΡΩ). 
9) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6051.0002 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ∆Υ-
ΤΑ∆ΚΥ» µεταφέρεται πίστωση ποσού (300,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 31.681,34 
ΕΥΡΩ). 
10) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6265.0002 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού» µεταφέρεται πίστωση 
ποσού (2.100,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 7.100,00 ΕΥΡΩ). 
11) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 30.7412.0019 µε την ονοµασία «Γεωτεχνική έρευνα – 
µελέτη για την αποκατάσταση πρανούς της οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησης στη δ.κ. 
Αγ. Στεφάνου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (20.000,00) ΕΥΡΩ. 
 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (278.974,98)                                                                                                      
ΕΥΡΩ, εναπέµεινε πίστωση ποσού (125.674,98) ΕΥΡΩ. 
 
ΣΤ. Μετά την παραπάνω 7η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 τα 
τακτικά έσοδα έχουν ως εξής: 
 
0 Τακτικά έσοδα:                14.297.348,26 ΕΥΡΩ 
21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:        3.247.107,11 ΕΥΡΩ 
Σύνολο Τακτικών:               17.544.455,37 ΕΥΡΩ 
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (213.944,13) ΕΥΡΩ, που ήταν µε την 6η αναµόρφωση 
του προϋπολογισµού ο.ε. 2014, µειώθηκε σε  (125.674,98) ΕΥΡΩ, µε την παρούσα 
αναµόρφωση. 
 
Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης και είπε: «Mέσω της προτεινόµενης αναµόρφωσης 
που µας προτείνετε, 40.000€ αφορούν 3 µελέτες (∆ΗΛ: ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ) για έργα που πραγµατικά θα µπορούσαν και πρέπει να γίνουν µε απλές 
παρεµβάσεις της Τεχνικής µας Υπηρεσίας. Είναι βέβαιο , τώρα που αρχίζετε να 
διαχειρίζεστε τα κοινά , για την αντιµετώπιση των προβληµάτων του ∆ήµου µας , τα 
περισσότερα των οποίων οι λύσεις είχαν δροµολογηθεί από τη ∆ιοίκησή µας , δείχνει τη 
γύµνια σας, την αναποτελεσµατικότητά σας και την εύκολη κατασπατάληση των πόρων 
του ∆ήµου. Σίγουρα είναι καλοδεχούµενες οι οποίες επιχορηγήσεις ( για το βοήθεια στο 
σπίτι, για την κατανοµή του τέλους του φυσικού αερίου). 
Αρνούµαι  να δεχτώ τις προτάσεις-εισηγήσεις, στο σκέλος των δαπανών και µάλιστα 
αναρµόδιου Αντιδηµάρχου, όσον αφορά την: 

1) Παροχή υπηρεσιών ανίχνευση σιδήρου 
2) Παροχή υπηρεσιών καταγραφή υφιστάµενων δικτύων ηλεκτρολοφωτισµού 

Για το 3ο 20αρι ( αυτό της γεωτεχνικής έρευνας στην εργασία) δεν υπάρχει καν πρόταση 
από την υπηρεσία ( τουλάχιστον δεν επισυνάπτεται).  
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Και βέβαια η παρούσα αναµόρφωση δεν µπορεί να είναι νόµιµη καθόσον δεν µπορείτε 
σίγουρα να µας πείσετε για το επείγον των παραπάνω δαπανών. 
Κατόπιν των ανωτέρω διαφωνούµε µε την εισήγηση περί αναµόρφωσης 
προϋπολογισµού.» 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 
        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� 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 νέες ανάγκες που  δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξή του ή άλλες για τις 
οποίες δεν επαρκούν οι αρχικά εγγεγραµµένες πιστώσεις 
� Το γεγονός ότι ο ∆ήµος επιχορηγήθηκε µε πιστώσεις για κάλυψη λειτουργικών 
και επενδυτικών του δαπανών 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ 

 

   Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Καλαφατέλη για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.  

 
Εγκρίνει την αναµόρφωση του προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2014, η 

οποία θα υποβληθεί για έγκριση - ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις 
προαναφερόµενες διατάξεις και η οποία έχει ως εξής:  
 
Α. Με τα αριθ.  ΓΡΒ 39, 50, 117 και 157/2014 Γραµµάτια Είσπραξης της Ταµειακής 
Υπηρεσίας  εισήχθη στην οικονοµική διαχείριση του ∆ήµου το ποσό των (80.796,83) 
ΕΥΡΩ για την κάλυψη των δαπανών του προγράµµατος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».  
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνετε η αποδοχή της επιχορήγησης και η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 ως εξής: 
Στον  νέο ΚΑ των εσόδων 1321.0015 µε την ονοµασία «Επιχορήγηση από Περιφέρεια 
Αττικής για Πρόγραµµα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»» εγγράφεται πίστωση ποσού 
(80.796,83) ΕΥΡΩ, η οποία µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου µεταφέρεται στο σκέλος των 
εξόδων στον ΚΑ 15.6041.0004 µε την ονοµασία «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων», από 
τον οποίο µεταφέρουµε στο  αποθεµατικό  κεφάλαιο ισόποση πίστωση ιδίων εσόδων.   
Στον ΚΑ των εξόδων 15.6041.0004 δεν επήλθε καµία  µεταβολή,  παρέµεινε ως είχε, 
δηλαδή (80.981,85) ΕΥΡΩ. 
 

Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (213.944,13) ΕΥΡΩ ανήλθε σε (294.740,96) ΕΥΡΩ. 
 

B. 1. Σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 30842/31-7-2013 (Β΄ 1896, Α∆Α: ΒΛΩ7Ν-Ζ34) Κ.Υ.Α 
περί  «Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, 
οικονοµικού έτους 2014 – τροποποίηση της αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) 
απόφασης «Καθορισµός του τύπου προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων»», 
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στον  ΚΑ 0614 µε την ονοµασία «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 
σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» εγγράφηκε πίστωση ποσού 
(141.919,34) ΕΥΡΩ, ίση µε το γινόµενο της τελευταίας τακτικής κατανοµής που 
αποδόθηκε στο δήµο πριν τη στιγµή κατάρτισης του προϋπολογισµού ο.ε. 2014 επί 
τέσσερα και σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Κ.Υ.Α., τυχόν επιπλέον πίστωση που 
θα αποδοθεί στους ΟΤΑ θα εισαχθεί στον προϋπολογισµό τους µε αναµόρφωση.   
Μέχρι σήµερα έχει αποδοθεί στο ∆ήµο µας επιπλέον πίστωση ποσού (15.699,91) 
ΕΥΡΩ,  για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (τέσσερεις κατανοµές) και δαπανών 
θέρµανσης των σχολικών µονάδων (σχετική η αριθ. πρωτ. 1322/16-1-2014 Α∆Α: 
ΒΙΩ4Ν-Ψ1Θ απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών), η οποία θα πρέπει να εισαχθεί στον 
προϋπολογισµό µε αναµόρφωση. 
Κατόπιν των ανωτέρω  προτείνεται η αποδοχή της επιπλέον πίστωσης και η 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2014 ως  εξής:  
Στον ΚΑ 0614 εγγράφεται η επιπλέον πίστωση ποσού (15.699,91) ΕΥΡΩ, ο οποίος 
συνολικά ανέρχεται στο ποσό των (157.619,25) ΕΥΡΩ και µέσω αποθεµατικού 
κεφαλαίου µεταφέρεται στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 00.6711 µε την ονοµασία 
«Απόδοση στις σχολικές επιτροπές», ο οποίος από (204.819,34) ΕΥΡΩ ανέρχεται σε  
(220.519,25) ΕΥΡΩ, προκειµένου η επιπλέον αυτή πίστωση να αποδοθεί στις Σχολικές 
Επιτροπές ΝΠ∆∆ του ∆ήµου, για την αντιµετώπιση λειτουργικών αναγκών των 
σχολείων του ∆ήµου. 
 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο δεν επήλθε καµία µεταβολή, παρέµεινε (294.740,96) ΕΥΡΩ. 
  

Β.2 Στο χρηµατικό υπόλοιπο του ∆ήµου, όπως αυτό διαµορφώθηκε στις  31/12/2013, 
συµπεριλαµβανόταν πίστωση ποσού (34.222,12) ΕΥΡΩ για την αντιµετώπιση 
λειτουργικών αναγκών των σχολείων του ∆ήµου (∆΄ κατανοµή 2013), η κατανοµή της 
οποίας έγινε στις Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου το ο.ε. 2014 (σχετικά: α)  η αριθ. 
πρωτ. 46700/20-11-2013 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και β) οι αριθ. 10 και 
34/2014 αποφάσεις  ∆ηµοτικού Συµβουλίου).     
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται  από το αποθεµατικό κεφάλαιο να µεταφερθεί 
πίστωση ποσού (34.222,12) ΕΥΡΩ στον ΚΑ των εξόδων 00.6711, ο οποίος από 
(220.519,25) ΕΥΡΩ ανέρχεται σε (254.741,37) ΕΥΡΩ. 
 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (294.740,96) ΕΥΡΩ, εναπέµεινε 
πίστωση ποσού (260.518,84) ΕΥΡΩ. 
 
Γ. Σύµφωνα µε την αριθ. 30842/31-7-2013 (Β΄ 1896, Α∆Α: ΒΛΩ7Ν-Ζ34) Κ.Υ.Α περί  
«Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού 
έτους 2014 – τροποποίηση της αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης 
«Καθορισµός του τύπου προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων»», 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 οι αρχικά εγγραφείσες πιστώσεις δεν επαρκούν προτείνεται η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την ενίσχυση των παραπάνω πιστώσεων ως εξής: 

3) Στον ΚΑ των εσόδων 4131.0001 µε την ονοµασία «Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών 
ταµείων» εγγράφεται επιπλέον πίστωση ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
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ανέρχεται σε 8.000,00 ΕΥΡΩ), η οποία µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου 
µεταφέρεται στον ΚΑ των εξόδων 80.8231.0001 µε την ονοµασία «Εισφορά υπέρ 
ασφαλιστικών ταµείων» (ο ΚΑ ανέρχεται σε 8.000,00 ΕΥΡΩ). 

4) Στον ΚΑ των εσόδων 4131.0014 µε την ονοµασία «Εισφορά  υπέρ ΤΕΑ∆Υ-
ΤΑ∆ΚΥ» εγγράφεται επιπλέον πίστωση ποσού (30.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
ανέρχεται σε 130.000,00 ΕΥΡΩ), η οποία µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου 
µεταφέρεται στον ΚΑ των εξόδων 80.8231.0014 µε την ονοµασία «Εισφορά υπέρ 
ΤΕΑ∆Υ» (ο ΚΑ ανέρχεται σε 130.000,00 ΕΥΡΩ). 

 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο δεν επήλθε καµία µεταβολή, παρέµεινε (260.518,84) ΕΥΡΩ.  

∆. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5  του Νόµου 2364/1995 
ορίζεται ότι η ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.  (∆.ΕΠ.Α. Α.Ε.) ή οι υφιστάµενες 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (Ε.∆.Α.) κατά περίπτωση υποχρεούνται να 
καταβάλλουν ετησίως στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι οποίοι 
βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια της δραστηριότητας των ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΕΡΙΟΥ (Ε.Π.Α.), ειδικό τέλος που θα είναι ίσο µε το 10% της αξίας του µερίσµατος των 
Ε.Π.Α. προς τη ∆.ΕΠ.Α. ή τις Ε.∆.Α. κατά περίπτωση, όπως αυτό θα εµφανίζεται στον 
ετήσιο εγκεκριµένο ισολογισµό τους. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
καθορίζεται η διαδικασία και οι όροι απόδοσης του ειδικού τέλους στους δικαιούχους 
Ο.Τ.Α. και η κατανοµή του ανάλογα µε τη συµµετοχή καθενός Ο.Τ.Α. στην 
πραγµατοποιούµενη κατανάλωση φυσικού αερίου. 

Με την αριθ. ∆1/Α/18823/09, ΦΕΚ-1893 Β/4-9-09 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης) 
ορίζονται η διαδικασία και οι όροι απόδοσης του ειδικού τέλους στους δικαιούχους ΟΤΑ, 
σύµφωνα µε τους οποίους το οφειλόµενο τέλος καταβάλλεται από την υπόχρεη εταιρεία 
προς την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Κ.Ε.∆.Ε.), η οποία στη συνέχεια 
αποδίδει στους δικαιούχους Ο.Τ.Α.  το ποσό που τους αναλογεί. 

Με την αριθ. 165/22-10-2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΕ∆Ε έγινε η 
κατανοµή στους δικαιούχους ∆ήµους, του ειδικού τέλους του άρθρου 5 του Ν. 
2364/1995, για το έτος 2013 και στο ∆ήµος µας κατανεµήθηκε και κατατέθηκε στον 
τραπεζικό λογαριασµό του, το ποσό των (18.456,14) ΕΥΡΩ, το οποίο εισήχθη στο 
Ταµείο του ∆ήµου µε αριθ. ΓΡΒ-225/5-11-2014 γραµµάτιο είσπραξης της Ταµειακής 
Υπηρεσίας.  

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η αποδοχή της ανωτέρω πίστωση και η 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού  ο.ε. 2014 ως εξής: 

Στον νέο ΚΑ των εσόδων 0213.0002 µε την ονοµασία «Μέρισµα από φυσικό αέριο» 
εγγράφεται πίστωση ποσού (18.456,14) ΕΥΡΩ, η οποία µεταφέρεται στο αποθεµατικό 
κεφάλαιο. 

Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (260.518,84) ΕΥΡΩ, ανήλθε σε (278.974,98) ΕΥΡΩ.  

Ε. Aπό το αποθεµατικό κεφάλαιο να µεταφερθούν οι παρακάτω πιστώσεις για τη 
δηµιουργία νέων ή για την ενίσχυση ήδη εγγεγραµµένων πιστώσεων εξόδων: 
1) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6726.0001 µε την ονοµασία «Εισφορά 15% ΤΑΠ» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (37.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 137.000,00 ΕΥΡΩ). 
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2) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6151.0001 µε την ονοµασία «∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) 
από την είσπραξη τελών και φόρων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (25.000,00) ΕΥΡΩ (ο 
ΚΑ ανέρχεται σε 225.000,00  ΕΥΡΩ). 
3) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 70.6323.0003  µε την ονοµασία «∆απάνες έκδοσης αδειών 
κυκλοφορίας µηχανηµάτων έργου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (7.000,00) ΕΥΡΩ. 
4) Στον ΚΑ των εξόδων 15.6142.0001 µε την ονοµασία «Αµοιβή για την περισυλλογή 
και τη στείρωση αδέσποτων ζώων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ (ο 
ΚΑ ανέρχεται σε 28.000,00) ΕΥΡΩ. 
5) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 70.6142.0004 µε την ονοµασία «Παροχή εργασιών 
ανίχνευσης σιδηρού οπλισµού  - Μετρήσεις ενανθράκωσης & αντοχής σκυροδέµατος – 
Θερµογραφίες σχολικού κτηρίου οδού Πολυτεχνείου ∆.Κ. Κρυονερίου» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (20.000,00) ΕΥΡΩ. 
6) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 30.6142.0016 µε την ονοµασία «Παροχή υπηρεσιών 
καταγραφής υφιστάµενου δικτύου οδοφωτισµού για αντικατάσταση υφιστάµενων 
φωτιστικών σωµάτων µε καινοτοµικά φωτιστικά σώµατα τεχνολογίας led» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (20.000,00) ΕΥΡΩ. 
7) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6222.0001 µε την ονοµασία «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 
τηλετυπικά τέλη εσωτερικού» µεταφέρεται πίστωση ποσού  (15.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
ανέρχεται σε 65.000,00 ΕΥΡΩ). 
8) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6121.0002 µε την ονοµασία «Αντιµισθία Αντιδηµάρχων» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (3.900,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 69.564,00 ΕΥΡΩ). 
9) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6051.0002 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ∆Υ-
ΤΑ∆ΚΥ» µεταφέρεται πίστωση ποσού (300,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 31.681,34 
ΕΥΡΩ). 
10) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6265.0002 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή 
επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού» µεταφέρεται πίστωση 
ποσού (2.100,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 7.100,00 ΕΥΡΩ). 
11) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 30.7412.0019 µε την ονοµασία «Γεωτεχνική έρευνα – 
µελέτη για την αποκατάσταση πρανούς της οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησης στη δ.κ. 
Αγ. Στεφάνου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (20.000,00) ΕΥΡΩ. 
 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (278.974,98)                                                                                                                                              
ΕΥΡΩ, εναπέµεινε πίστωση ποσού (125.674,98) ΕΥΡΩ. 
 
ΣΤ. Μετά την παραπάνω 7η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 τα 
τακτικά έσοδα έχουν ως εξής: 
 
0 Τακτικά έσοδα:                14.297.348,26 ΕΥΡΩ 
21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:        3.247.107,11 ΕΥΡΩ 
Σύνολο Τακτικών:               17.544.455,37 ΕΥΡΩ 
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (213.944,13) ΕΥΡΩ, που ήταν µε την 6η αναµόρφωση 
του προϋπολογισµού ο.ε. 2014, µειώθηκε σε  (125.674,98) ΕΥΡΩ, µε την παρούσα 
αναµόρφωση. 

 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
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∆ήµαρχος 5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος  
∆ήµαρχος 

 
 

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

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 


