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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..20η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-7-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..293/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..22ης/7/2014.. της ..20ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..22η Ιουλίου 2014.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:30.. 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.  ..24168/18-7-14.. πρόσκλησης για συνεδρίαση την 22-
7-2014, του Προέδρου κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, ∆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 ΕΗ∆: «‘Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 10.455,00€  για την 
‘Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών στις δεξαµενές πόσιµου 
ύδατος στη δ.κ. Άνοιξης’» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού  No1 για την «Προµήθεια Οικοδοµικών υλικών και 
χρωµάτων διαγράµµισης οδών» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού για τη «Προµήθεια ιατρικού & φαρµακευτικού 
εξοπλισµού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου ∆ιονύσου» και λήψη σχετικής 
απόφασης». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου µειοδοτικού  διαγωνισµού για την « 
προµήθεια φωτοτυπικού µηχανήµατος». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού  διεθνούς ανοικτού µειοδοτικού  διαγωνισµού για την 
προµήθεια « Υγρών Καυσίµων & Λιπαντικών έτους 2014»». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών –Συντήρηση & 
επισκευή µεταφορικών µέσων» για τις οµάδες Ε και ΣΤ και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών Νο 1 και Νο2  για την «Προµήθεια Γραφικής Ύλης – 
Μικροαντικειµένων Γραφείου – Φωτοαντιγραφικού χαρτιού & εντύπων ∆ήµου ∆ιονύσου 
» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου µειοδοτικού  διαγωνισµού για την « 
προµήθεια λογισµικού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας »». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. FODOR STEFAN περί καταβολής 
αποζηµίωσης για ζηµία ποσού 1900,35€ που υπέστη το αυτ/το του από πτώση 
δένδρου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης ορισµού δικηγόρου για την υπόθεση του οικοπέδου στο 
Ο.Τ 103 στην οδό Κύπρου 3 στην ∆ροσια». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος δηµότη κ. ∆ΙΚΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   
περι καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία ποσού <335>€ που υπέστη το ελαστικό του 
αυτ/του του απο πτωση σε λακούβα  επι της Λεωφόρου Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος κ. ΙΟΡ∆ΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ    περι 
καταβολής αποζηµίωσης ποσού 95€ για ζηµία που υπέστη το ελαστικό του αυτ/του του 
από πτώση επι  λακούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έκδοση ΧΕΠ για την πληρωµή εξόδων µεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο 
συµβολαίου για την αγορά ακινήτου για την ίδρυση και λειτουργία νέου Κοιµητηρίου στη 
θέση Μπισµπίρι της ∆Κ Αγ. Στεφάνου» 
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ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δικηγορική αµοιβή». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δικηγορική αµοιβή». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έκδοση  χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του 
υπαλλήλου του ∆ήµου Πανοτόπουλου Παναγιώτη». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση άσκησης του προβλεπόµενου ενδίκου µέσου για την αναίρεση-
ακύρωση της υπ’ αριθ. 15(θέµα 5ο) απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 
του Ν. 3463/2006». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2014, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΒΟΡΕΙΝΗ» συνολικού ποσού 1230€». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Έκδοση 
Τελών Κυκλοφορίας Μηχανηµάτος Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2014». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την Αποκατάσταση Βλάβης ∆οσοµετρικών Συσκευών 
Χλωριοµέτρησης στα Αντιοστάσια Πόσιµου Ύδατος του Γηπέδου και της Αγίας Σωτήρας 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Πληρωµή Λογαριασµών Κινητής Τηλεφωνίας». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Απευθείας Ανάθεση για την Εγκατάσταση Γεννήτριας για τη Λειτουργία του 
Αντλιοστασίου της ∆εξαµενής Αγίου ∆ηµητρίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου 
κατά τη διάρκεια προγραµµατισµένης ∆ιακοπής Ρεύµατος το Σάββατο 19 Ιουλίου 
2014». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει Ν.4257/14 
(ΦΕΚ 93/14.04.14 τεύχος Α')». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 89.999,10 € για το έργο: 
«Επισκευή και συντήρηση µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Συνέχιση του διαγωνισµού του έργου: «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ 2013», προϋπολογισµού 660.000,00 € (µε ΦΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 48.287,64 €  για την 
πληρωµή του 4ου λογαριασµού της µελέτης «Κτηµατογράφηση-Πολεοδόµηση-Πράξη 
Εφαρµογής των επεκτάσεων Α’ κατοικίας του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου 
Κοινότητας Κρυονερίου», συµβατικής αµοιβής 1.213.627,47 € συµπερ. ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 714.38€ για έξοδα 
δικαστικού επιµελητή για την κοινοποίηση της 111/14 πράξεως του Ε’ κλιµακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό του έργου µε τίτλο: 
«Οδοποιία διαφόρων δηµοτικών οδών έτους 2013»». 
� ΘΕΜΑ 29ο: «5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2014». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.        Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
2. Κοντάκης Κυριάκος    Σακελαρίου ∆ιονύσιος 
3. Τζανετή Αγάθη-Έλλη    
4. Χιώτης Ηρακλής    
5. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ  
6. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
7. Τσαλτούµη Κυριακή 
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
 
 
Η ∆Σ κ. Τσαλτούµη αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 
Ο ∆Σ κ. Ζαµάνης πριν την έναρξη συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης 
δήλωσε ότι θεωρεί µιας και ο αντιδήµαρχος Οικονοµικών δήλωσε επίσηµα ότι δεν έχει 
παραιτηθεί και ως εκ τούτου θα εξεταστεί περαιτέρω η νοµιµότητα της Οικονοµικής 
Επιτροπής, θα σχολιάζει απλά τα θέµατα αλλά δεν θα τίθεται υπέρ ή κατά αυτών και θα 
δηλώνει παρών. 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..293/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ 29ο: «5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 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. 

ΣΧΕΤ. ΣΥΝ.:  
1) Το αριθ. πρωτ. 22530/7-7-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου 

∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας. 
2) Το αριθ. πρωτ. 26072/30-6-2014 (αριθ. πρωτ. ∆ήµου 23949/17-7-2014) 

έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γεν. ∆ιεύθυνσης Οικ. Υπηρ. – 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών ΤΑ – Τµήµα Οικονοµικής ∆/σης & Προϋπολογισµού. 

 
    
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».  
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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 
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.  

Επειδή µετά την ψήφιση και την επικύρωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 
προέκυψαν νέες ανάγκες που  δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξή του ή άλλες για 
τις οποίες δεν επαρκούν οι αρχικά εγγεγραµµένες πιστώσεις. 
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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. 30842/1-8-2013  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των 

Υπουργών  Οικονοµικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση 
προϋπολογισµού των ∆ήµων, οικονοµικού έτους 2014 – τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 
7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του 
προϋπολογισµού των ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

• Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε µε την 
αριθ. 233/2013  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και επικυρώθηκε µε την αριθ. 
πρωτ. 69101/56237/17-1-2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

• Το αριθ. πρωτ. 22530/7-7-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού 
και ∆ιοικητικής Μέριµνας, σύµφωνα µε το οποίο απαιτείται η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014, για την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας 
προσωπικού, κατόπιν της έκδοσης δικαστικών αποφάσεων. 

 
 
Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την αναµόρφωση 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου, 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. 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 20.7132.0003 µε την ονοµασία «Μεταφορικά µέσα» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (73.000,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ. 
2) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.7131.0003 µε την ονοµασία «Προµήθεια κάδων 
απορριµµάτων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (28.000,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα 
10.000,00 ΕΥΡΩ). 
3) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.7131.0002 µε την ονοµασία «Προµήθεια αµαξιδίων 
οδοκαθαρισµού» µεταφέρεται πίστωση ποσού (10.000,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα 
πίστωση 10.000,00 ΕΥΡΩ). 
4) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.6634.0002 µε την ονοµασία «Προµήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισµού (σκούπες, φαράσια κλπ)» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(5.000,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 5.000,00 ΕΥΡΩ). 
5) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.6232 µε την ονοµασία «Μισθώµατα κτιρίων – Τεχνικών 
έργων ακινήτων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (75.000,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα 
πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ). 
6) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.6142.0003 µε την ονοµασία «Παροχή υπηρεσιών 
συµβούλου για χρηµατοδότηση προµήθειας φωτιστικών LED» µεταφέρεται πίστωση 
ποσού (17.451,59) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 2.548,41 ΕΥΡΩ). 
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (83.839,25) ΕΥΡΩ ανήλθε σε (292.290,84) ΕΥΡΩ. 
 
Β. Aπό το αποθεµατικό κεφάλαιο να µεταφερθούν οι παρακάτω πιστώσεις για τη 
δηµιουργία νέων ή για την ενίσχυση ήδη εγγεγραµµένων πιστώσεων εξόδων: 
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1) Στον ΚΑ των εξόδων 70.6041.0005 µε την ονοµασία «Τακτικές αποδοχές µε µερική 
απασχόληση» µεταφέρεται πίστωση ποσού (6.251,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανήλθε σε 
20.193,08 ΕΥΡΩ). 
2) Στον ΚΑ των εξόδων 70.6054.0002 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 
µε µερική απασχόληση» µεταφέρεται πίστωση ποσού (1.535,24) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανήλθε 
σε 5.540,13 ΕΥΡΩ). 
3) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6041.0001 µε την ονοµασία «Αποδοχές εκτάκτων  
ορισµένου  χρόνου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (13.398,00) ΕΥΡΩ. 
4) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6054.0001 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ 
ΙΚΑ εκτάκτων ορισµένου χρόνου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (3.290,52) ΕΥΡΩ. 
5) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 15.6041.0005 µε την ονοµασία «Αποδοχές εκτάκτων 
ορισµένου χρόνου (µε απόφαση Μονοµελούς  Εφετείου Αθηνών)» µεταφέρεται πίστωση 
ποσού (16.914,00) ΕΥΡΩ . 
6) Στον ΚΑ των εξόδων 15.6054.0002 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ 
ΙΚΑ» µεταφέρεται πίστωση ποσού (4.154,10) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανήλθε σε 26.955,21 ΕΥΡΩ). 
7) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6041.0001 µε την ονοµασία «Αποδοχές εκτάκτων ορισµένου 
χρόνου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (160.504,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανήλθε σε 
1.822.356,68 ΕΥΡΩ). 
8) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6054.0001 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 
εκτάκτων ορισµένου χρόνου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (47.947,59) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
ανήλθε σε 577.261,22 ΕΥΡΩ). 
 
Γ. Το Υπουργείου Εσωτερικών - Γεν. ∆ιεύθυνση Οικ. Υπηρ. – ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
ΤΑ – Τµήµα Οικονοµικής ∆/σης & Προϋπολογισµού µε το αριθ. πρωτ. 26072/30-6-2014 
(αριθ. πρωτ. ∆ήµου 23949/17-7-2014) έγγραφό του και µετά  την άντληση στοιχείων 
από τον Κεντρικό Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας που είναι εγκαταστηµένος στο Υπουργείο, 
παρατήρησε εγγραφή ποσού σε έναν ΚΑ εσόδων και και έναν Εξόδων οι  οποίοι  δεν 
προβλέπονται και συγκεκριµένα στους: 
 
ΚΑ ΕΣΟ∆ΩΝ: 1523 
ΚΑ ΕΞΟ∆ΩΝ: 6669 
κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο παράρτηµα 1 της υπ΄ αριθ. 30842/31-7-2013 (Β΄ 
1896) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών. 
Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η άµεση αναµόρφωση του προϋπολογισµού.   
Στην απόφαση της αναµόρφωσης, σε περίπτωση που έχουν ενταλµατοποιηθεί δαπάνες 
σε βάρος του λανθασµένου ΚΑ, θα πρέπει να µνηµονευθούν οι ορθοί ΚΑ, σε βάρος των 
οποίων θα έπρεπε να είχαν εκδοθεί τα εντάλµατα.     
Η εν λόγω απόφαση θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην οικεία υπηρεσία του Επιτρόπου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ασκεί τον έλεγχο δαπανών του ∆ήµου. 
Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών η 
αναµόρφωση αφορά στο χρονικό σηµείο λήψης της απόφασης και εντεύθεν και δεν 
επηρεάζει τις ήδη πραγµατοποιηθείσες εγγραφές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα 
αντίστοιχα παραστατικά (αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, τιµολόγια και γραµµάτια 
είσπραξης κλπ). 
 
Μετά τα παραπάνω και προκειµένου ο ∆ήµος να συµµορφωθεί σε όσα αναφέρονται στο 
σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  σας παραθέτουµε τα εξής: 
 
1) Με την αριθ. 67/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θεωρήθηκε κατά 
τεκµήριο νόµιµη  µε την αριθ. πρωτ. 14664/12072/04-2014 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής,  εγκρίθηκε η πρώτη (1η) 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου, σύµφωνα µε την οποία καταργήθηκε ο 
ΚΑ των εσόδων 1523 µε την ονοµασία «Λοιπά παράβολα» και η πίστωση του ποσού 



Σελίδα 7 από 11 
 

(501,94) ΕΥΡΩ µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου µεταφέρθηκε στον ΚΑ των εσόδων 1522 
µε την ονοµασία «Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων 
τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98)» και πίστωση (501,94) ΕΥΡΩ.  
Τα έσοδα που εκ παραδροµής βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν στον  ΚΑ εσόδων 1523 
στο εξής συνδέθηκαν στην µηχανογραφική εφαρµογή της  οικονοµικής διαχείρισης του 
∆ήµου και θα βεβαιώνονται και θα εισπράττονται στον ΚΑ των εσόδων 1699 µε την 
ονοµασία «Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της 
οµάδας 1 «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α»».  
 
2)Όσον αφορά τον ΚΑ των εξόδων της κατηγορίας 6669, εκ παραδροµής έχει εγγραφεί 
πίστωση ποσού (1.000,00) ΕΥΡΩ στην υπηρεσία 10 «Οικονοµικές ∆ιοικητικές 
Υπηρεσίες» και συγκεκριµένα  στον ΚΑ των εξόδων 10.6669 µε την ονοµασία «Λοιπές 
προµήθειες καταναλωτικών αγαθών».  
Στον εν λόγω ΚΑ εξόδων δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία εγγραφή (απόφαση ανάληψη 
υποχρέωσης, τιµολόγιο κλπ). 
       
Κατόπιν των ανωτέρω και για την ορθή απεικόνιση των ΚΑ εξόδων του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου  προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 
2014 ως εξής: 
Από τον ΚΑ των εξόδων 10.6669 µε την ονοµασία «Λοιπές προµήθειες καταναλωτικών 
αγαθών» µεταφέρεται στο αποθεµατικό κεφάλαιο η συνολική πίστωση του κωδικού 
αριθµού ποσού (1.000,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα 0,00 ΕΥΡΩ).  
 
∆. Μετά την παραπάνω 5η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 τα 
τακτικά έσοδα παρέµειναν ως είχαν, δηλαδή: 
 
0 Τακτικά έσοδα:                13.993.192,21 ΕΥΡΩ 
21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:        3.247.107,11 ΕΥΡΩ 
Σύνολο Τακτικών:               17.240.299,32 ΕΥΡΩ 
 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού  (83.839,25) ΕΥΡΩ, που ήταν µε την 4η 

αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2014, εναπέµεινε πίστωση ποσού  (39.296,39) 
ΕΥΡΩ, µε την παρούσα αναµόρφωση. 
 
Ε. Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο αριθ. πρωτ. 
26072/30-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών θα πρέπει να κοινοποιηθεί και 
στην οικεία υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ασκεί τον έλεγχο 
δαπανών του ∆ήµου. 

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 
 

        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. 
� 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. 30842/1-8-2013  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των 

Υπουργών  Οικονοµικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση 
προϋπολογισµού των ∆ήµων, οικονοµικού έτους 2014 – τροποποίηση της υπ΄ 
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αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του 
προϋπολογισµού των ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε µε 

την αριθ. 233/2013  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και επικυρώθηκε µε 
την αριθ. πρωτ. 69101/56237/17-1-2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
� Το αριθ. πρωτ. 22530/7-7-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού 

και ∆ιοικητικής Μέριµνας, σύµφωνα µε το οποίο απαιτείται η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014, για την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας 
προσωπικού, κατόπιν της έκδοσης δικαστικών αποφάσεων 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 1 ΠΑΡΩΝ 

 
Ο ∆Σ κ. Ζαµάνης δήλωσε παρών. 
 

Εγκρίνει την αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου, 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. 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 20.7132.0003 µε την ονοµασία «Μεταφορικά µέσα» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (73.000,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ. 
2) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.7131.0003 µε την ονοµασία «Προµήθεια κάδων 
απορριµµάτων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (28.000,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα 
10.000,00 ΕΥΡΩ). 
3) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.7131.0002 µε την ονοµασία «Προµήθεια αµαξιδίων 
οδοκαθαρισµού» µεταφέρεται πίστωση ποσού (10.000,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα 
πίστωση 10.000,00 ΕΥΡΩ). 
4) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.6634.0002 µε την ονοµασία «Προµήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισµού (σκούπες, φαράσια κλπ)» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(5.000,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 5.000,00 ΕΥΡΩ). 
5) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.6232 µε την ονοµασία «Μισθώµατα κτιρίων – Τεχνικών 
έργων ακινήτων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (75.000,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα 
πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ). 
6) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.6142.0003 µε την ονοµασία «Παροχή υπηρεσιών 
συµβούλου για χρηµατοδότηση προµήθειας φωτιστικών LED» µεταφέρεται πίστωση 
ποσού (17.451,59) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 2.548,41 ΕΥΡΩ). 
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (83.839,25) ΕΥΡΩ ανήλθε σε (292.290,84) ΕΥΡΩ. 
 
Β. 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 70.6041.0005 µε την ονοµασία «Τακτικές αποδοχές µε µερική 
απασχόληση» µεταφέρεται πίστωση ποσού (6.251,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανήλθε σε 
20.193,08 ΕΥΡΩ). 
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2) Στον ΚΑ των εξόδων 70.6054.0002 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 
µε µερική απασχόληση» µεταφέρεται πίστωση ποσού (1.535,24) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανήλθε 
σε 5.540,13 ΕΥΡΩ). 
3) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6041.0001 µε την ονοµασία «Αποδοχές εκτάκτων  
ορισµένου  χρόνου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (13.398,00) ΕΥΡΩ. 
4) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6054.0001 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ 
ΙΚΑ εκτάκτων ορισµένου χρόνου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (3.290,52) ΕΥΡΩ. 
5) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 15.6041.0005 µε την ονοµασία «Αποδοχές εκτάκτων 
ορισµένου χρόνου (µε απόφαση Μονοµελούς  Εφετείου Αθηνών)» µεταφέρεται πίστωση 
ποσού (16.914,00) ΕΥΡΩ . 
6) Στον ΚΑ των εξόδων 15.6054.0002 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ 
ΙΚΑ» µεταφέρεται πίστωση ποσού (4.154,10) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανήλθε σε 26.955,21 ΕΥΡΩ). 
7) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6041.0001 µε την ονοµασία «Αποδοχές εκτάκτων ορισµένου 
χρόνου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (160.504,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανήλθε σε 
1.822.356,68 ΕΥΡΩ). 
8) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6054.0001 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 
εκτάκτων ορισµένου χρόνου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (47.947,59) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
ανήλθε σε 577.261,22 ΕΥΡΩ). 
 
Γ. Το Υπουργείου Εσωτερικών - Γεν. ∆ιεύθυνση Οικ. Υπηρ. – ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
ΤΑ – Τµήµα Οικονοµικής ∆/σης & Προϋπολογισµού µε το αριθ. πρωτ. 26072/30-6-2014 
(αριθ. πρωτ. ∆ήµου 23949/17-7-2014) έγγραφό του και µετά  την άντληση στοιχείων 
από τον Κεντρικό Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας που είναι εγκαταστηµένος στο Υπουργείο, 
παρατήρησε εγγραφή ποσού σε έναν ΚΑ εσόδων και και έναν Εξόδων οι  οποίοι  δεν 
προβλέπονται και συγκεκριµένα στους: 
 
ΚΑ ΕΣΟ∆ΩΝ: 1523 
ΚΑ ΕΞΟ∆ΩΝ: 6669 
κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο παράρτηµα 1 της υπ΄ αριθ. 30842/31-7-2013 (Β΄ 
1896) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών. 
Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η άµεση αναµόρφωση του προϋπολογισµού.   
Στην απόφαση της αναµόρφωσης, σε περίπτωση που έχουν ενταλµατοποιηθεί δαπάνες 
σε βάρος του λανθασµένου ΚΑ, θα πρέπει να µνηµονευθούν οι ορθοί ΚΑ, σε βάρος των 
οποίων θα έπρεπε να είχαν εκδοθεί τα εντάλµατα.     
Η εν λόγω απόφαση θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην οικεία υπηρεσία του Επιτρόπου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ασκεί τον έλεγχο δαπανών του ∆ήµου. 
Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών η 
αναµόρφωση αφορά στο χρονικό σηµείο λήψης της απόφασης και εντεύθεν και δεν 
επηρεάζει τις ήδη πραγµατοποιηθείσες εγγραφές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα 
αντίστοιχα παραστατικά (αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, τιµολόγια και γραµµάτια 
είσπραξης κλπ). 
 
Μετά τα παραπάνω και προκειµένου ο ∆ήµος να συµµορφωθεί σε όσα αναφέρονται στο 
σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  σας παραθέτουµε τα εξής: 
 
1) Με την αριθ. 67/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θεωρήθηκε κατά 
τεκµήριο νόµιµη  µε την αριθ. πρωτ. 14664/12072/04-2014 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής,  εγκρίθηκε η πρώτη (1η) 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου, σύµφωνα µε την οποία καταργήθηκε ο 
ΚΑ των εσόδων 1523 µε την ονοµασία «Λοιπά παράβολα» και η πίστωση του ποσού 
(501,94) ΕΥΡΩ µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου µεταφέρθηκε στον ΚΑ των εσόδων 1522 
µε την ονοµασία «Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων 
τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98)» και πίστωση (501,94) ΕΥΡΩ.  
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Τα έσοδα που εκ παραδροµής βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν στον  ΚΑ εσόδων 1523 
στο εξής συνδέθηκαν στην µηχανογραφική εφαρµογή της  οικονοµικής διαχείρισης του 
∆ήµου και θα βεβαιώνονται και θα εισπράττονται στον ΚΑ των εσόδων 1699 µε την 
ονοµασία «Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της 
οµάδας 1 «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α»».  
 
2)Όσον αφορά τον ΚΑ των εξόδων της κατηγορίας 6669, εκ παραδροµής έχει εγγραφεί 
πίστωση ποσού (1.000,00) ΕΥΡΩ στην υπηρεσία 10 «Οικονοµικές ∆ιοικητικές 
Υπηρεσίες» και συγκεκριµένα  στον ΚΑ των εξόδων 10.6669 µε την ονοµασία «Λοιπές 
προµήθειες καταναλωτικών αγαθών».  
Στον εν λόγω ΚΑ εξόδων δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία εγγραφή (απόφαση ανάληψη 
υποχρέωσης, τιµολόγιο κλπ). 
       
Κατόπιν των ανωτέρω και για την ορθή απεικόνιση των ΚΑ εξόδων του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου  προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 
2014 ως εξής: 
Από τον ΚΑ των εξόδων 10.6669 µε την ονοµασία «Λοιπές προµήθειες καταναλωτικών 
αγαθών» µεταφέρεται στο αποθεµατικό κεφάλαιο η συνολική πίστωση του κωδικού 
αριθµού ποσού (1.000,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα 0,00 ΕΥΡΩ).  
 
∆. Μετά την παραπάνω 5η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 τα 
τακτικά έσοδα παρέµειναν ως είχαν, δηλαδή: 
 
0 Τακτικά έσοδα:                13.993.192,21 ΕΥΡΩ 
21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:        3.247.107,11 ΕΥΡΩ 
Σύνολο Τακτικών:               17.240.299,32 ΕΥΡΩ 
 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού  (83.839,25) ΕΥΡΩ, που ήταν µε την 4η 

αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2014, εναπέµεινε πίστωση ποσού  (39.296,39) 
ΕΥΡΩ, µε την παρούσα αναµόρφωση. 
 
Ε. Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο αριθ. πρωτ. 
26072/30-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών θα πρέπει να κοινοποιηθεί και 
στην οικεία υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ασκεί τον έλεγχο 
δαπανών του ∆ήµου. 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

Καλαφατέλης Ιωάννης 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Χιώτης Ηρακλής 
3. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 
4. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
5. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Καλαφατέλης Ιωάννης  
∆ήµαρχος 

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

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


