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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Aγ. Στέφανος 8/5/15 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                            Αριθ. Πρωτ. 11709 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
                                

 
ΠΡΟΣ  

Την Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου ∆ιονύσου 
ΘΕΜΑ:  
«2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2015». 
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. 81/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 
οποία τροποποιήθηκε το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου ο.ε. 
2015. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ: 
1) Τα αριθ. πρωτ. 6809/12-3-2015, 7602/23-3-2015, 

10999/30-4-2015, 11002/30-4-2015 έγγραφα της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. 

2) Τα αριθ. πρωτ. 8787/6-4-2015, 10667/28-4-2015 έγγραφα 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

3) Το αριθ. 7475/19-3-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας. 

4) Τα αριθ. ΓΡΒ 66 & 67/9-4-2015 Γραµµάτια Είσπραξης 
Επιχορηγήσεων και λοιπών εσόδων και τα αριθ. 18 & 19/24-
2-2015 τιµολόγια του ∆ήµου. 

5) Τα αριθ. πρωτ. 11228/5-5-2015 και 11376/6-5-2015 
έγγραφα του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, 
Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας. 
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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.  

Επειδή µετά την ψήφιση και την επικύρωση του προϋπολογισµού 
ο.ε. 2015  προέκυψαν νέες ανάγκες που  δεν είχαν προβλεφθεί κατά 
τη σύνταξή του ή άλλες για τις οποίες δεν επαρκούν οι αρχικά 
εγγεγραµµένες πιστώσεις 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'). 
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• 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. 1. Από τους παρακάτω ΚΑ των εξόδων της Υπηρεσίας Ύδρευσης 
(25) να µεταφερθεί µέρος ή όλη η πίστωση για την ενίσχυση του 
αποθεµατικού κεφαλαίου: 
1) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.7131.0002 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια – εγκατάσταση αντλιών, inverter (ρυθµιστών στροφών) 
κλ Η/Μ εξοπλισµού αντλιοστασίων» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(18.000,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 12.000,00 ΕΥΡΩ). 
2) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.7131.0008 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια ηλεκτρικών πινάκων αντλιοστασίων και δεξαµενών» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (3.500,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα 
πίστωση 2.000,00 ΕΥΡΩ). 
3) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.7131.0010 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια αυτοµατισµών αντλιοστασίων και δεξαµενών» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα 
πίστωση 2.000,00 ΕΥΡΩ). 
4) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.6263.0005 µε την ονοµασία 
«Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (7.500,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 12.500,00 
ΕΥΡΩ). 
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (545.716,80) ΕΥΡΩ ανέρχεται  σε 
(577.716,80) ΕΥΡΩ. 
 
Α. 2. Aπό το αποθεµατικό κεφάλαιο να µεταφερθούν οι παρακάτω 
πιστώσεις για τη δηµιουργία νέων ή για την ενίσχυση ήδη 
εγγεγραµµένων πιστώσεων εξόδων της Υπηρεσίας Ύδρευσης (25): 
1) Στον ΚΑ των εξόδων 25.6262.0005 µε την ονοµασία 
«Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαµενών» 
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µεταφέρεται πίστωση ποσού (24.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 
54.000,00 ΕΥΡΩ). 
2) Στον ΚΑ των εξόδων 25.6262.0006 µε την ονοµασία «Υδραυλικές 
εργασίες αντλιοστασίων, δεξαµενών και αγωγών ύδρευσης» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (8.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 
18.000,00 ΕΥΡΩ). 
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (577.716,80) ΕΥΡΩ, εναπέµεινε  
(545.716,80) ΕΥΡΩ. 
 
Β. 1. Από τους παρακάτω ΚΑ των εξόδων της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού (20) να µεταφερθεί µέρος ή όλη 
η πίστωση για την ενίσχυση του αποθεµατικού κεφαλαίου: 
1) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.6263.0005 µε την ονοµασία   
«Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (23.527,43) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 
55.500,63 ΕΥΡΩ). 
2) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.6671.0004 µε την ονοµασία 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(20.000,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 30.000,00 ΕΥΡΩ). 
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (545.716,80) ΕΥΡΩ, ανέρχεται  σε 
(589.244,23) ΕΥΡΩ. 
 
Β. 2. Aπό το αποθεµατικό κεφάλαιο να µεταφερθούν οι παρακάτω 
πιστώσεις για τη δηµιουργία νέων ή για την ενίσχυση ήδη 
εγγεγραµµένων πιστώσεων εξόδων της Υπηρεσίας Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού (20): 
1)  Στον ΚΑ των εξόδων 20.6211.0004 µε την ονοµασία «∆απάνες 
επαύξησης ισχύος, χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου 
∆ΕΗ» µεταφέρεται πίστωση ποσού (20.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
ανέρχεται σε 62.324,68 ΕΥΡΩ). 
2) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6021.0001 µε την ονοµασία «Τακτικές 
αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(972,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 64.201,92 ΕΥΡΩ). 
3) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6052.0001 µε την ονοµασία 
«Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου 
χρόνου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (269,28) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
ανέρχεται σε 19.437,84 ΕΥΡΩ). 
4) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6041.0001 µε την ονοµασία «Αποδοχές 
εκτάκτων ορισµένου χρόνου» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(10.080,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 1.755.743,05 ΕΥΡΩ). 
5) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6054.0001 µε την ονοµασία «Εργοδοτική 
εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων ορισµένου χρόνου» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (3.196,40) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 499.633,23 
ΕΥΡΩ). 
6) Στον ΚΑ των εξόδων 20.7131.0003 µε την ονοµασία «Προµήθεια 
κάδων απορριµµάτων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (9.009,75) ΕΥΡΩ 
(ο ΚΑ ανέρχεται σε 34.009,75 ΕΥΡΩ). 
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Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (589.244,23) ΕΥΡΩ, εναπέµεινε  
(545.716,80) ΕΥΡΩ. 
 
Γ. 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 15.7326.0013 του οποίου η ονοµασία από 
«Ανακατασκευή – συντήρηση ανοικτών και κλειστών αθλητικών 
εγκαταστάσεων ∆ήµου ∆ιονύσου» αλλάζει σε «Ανακατασκευή – 
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου ∆ιονύσου», 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (72.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται  σε 
222.000,00 ΕΥΡΩ).  
2) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 30.6261.0004 µε την ονοµασία 
«∆ιαµόρφωση χώρων στο δηµοτικό κατάστηµα ∆ροσιάς για την 
λειτουργία της Πολεοδοµίας του ∆ήµου ∆ιονύσου» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (15.000,00) ΕΥΡΩ. 
3) Στον ΚΑ των εξόδων 35.6264 µε την ονοµασία «Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών µηχανηµάτων» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(5.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 30.000,00 ΕΥΡΩ). 
4) Στον ΚΑ των εξόδων 35.6672 µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά 
λοιπών µηχανηµάτων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (10.000,00) 
ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 30.000,00 ΕΥΡΩ). 
5) Στον ΚΑ των εξόδων 35.7131 µε την ονοµασία «Μηχανήµατα και 
λοιπός εξοπλισµός» µεταφέρεται πίστωση ποσού (25.000,00) ΕΥΡΩ 
(ο ΚΑ ανέρχεται σε 35.000,00 ΕΥΡΩ). 
6) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6011.0001 µε την ονοµασία «Τακτικές 
αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός κλπ)» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (57.204,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 1.233.272,09 
ΕΥΡΩ). 
7) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6051.0001 µε την ονοµασία «Εργοδοτική 
εισφορά υπέρ ΤΥ∆ΚΥ» µεταφέρεται πίστωση ποσού (8.510,94) ΕΥΡΩ 
(ο ΚΑ ανέρχεται σε 150.752,77 ΕΥΡΩ). 
8) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6051.0002 µε την ονοµασία «Εργοδοτική 
εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ-ΤΑ∆ΚΥ» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(1.934,40) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 33.721,32 ΕΥΡΩ). 
9) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6453.0004 µε την ονοµασία «Λοιπές 
συνδροµές» µεταφέρεται πίστωση ποσού (4.900,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
ανέρχεται σε 12.900,00 ΕΥΡΩ). 
10) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6142.0028 µε την ονοµασία 
«Παροχή υπηρεσιών παραµετροποίησης, εκπαίδευσης και 
υποστήριξης  της παραγωγικής λειτουργίας ∆ιπλογραφικού 
Συστήµατος» µεταφέρεται πίστωση ποσού (10.000,00) ΕΥΡΩ. 
11) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6265.0012 µε την ονοµασία 
«Συντήρηση και µεταφορά συστήµατος αδιάλειπτης παροχής 
ρεύµατος (UPS)» µεταφέρεται πίστωση ποσού (5.000,00) ΕΥΡΩ. 
 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (545.716,80) ΕΥΡΩ, 
εναπέµεινε πίστωση ποσού (331.167,46) ΕΥΡΩ. 
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∆. Με τα αριθ.  ΓΡΒ 66 και 67/9-4-2015 Γραµµάτια Είσπραξης 
Επιχορηγήσεων και λοιπών εσόδων εισήχθη στην οικονοµική 
διαχείριση του ∆ήµου το ποσό των (28.426,25) 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 1219.0001 µε την ονοµασία 
«Επιχορήγηση για το πρόγραµµα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»» 
εγγράφεται πίστωση ποσού (28.426,25) 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 (78.863,16) 
ΕΥΡΩ. 
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (331.167,46) ΕΥΡΩ ανέρχεται σε 
(359.593,71) ΕΥΡΩ. 
 
Ε. 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», στους ΚΑ εσόδων 1214 
και 1313 µε την ονοµασία «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που 
προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες» και «Επιχορηγήσεις για 
πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες», 
αντίστοιχα, εγγράφονται οι επιχορηγήσεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. 
 
Με την κατάρτιση του προϋπολογισµού ο.ε. 2015 η παραπάνω 
επιχορήγηση εγγράφηκε ως εξής: 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α: 
Στον ΚΑ των εσόδων 1313.0001 µε την ονοµασία «Επιχορηγήσεις 
για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες» 
εγγράφηκε πίστωση ποσού (131.700,00) ΕΥΡΩ, ίση µε αυτή που 
επιχορηγήθηκε ο ∆ήµος το ο.ε. 2014,  σχετική η αριθ. πρωτ. 
10854/17-4-2014 – Α∆Α: ΒΙΗΧΝ-ΒΣΛ -  απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών  περί «Κατανοµής πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων (ΣΑΤΑ 2014) συνολικού ύψους 18.400.000,00 ΕΥΡΩ στους 
∆ήµους και Συνδέσµους αυτών για την κάλυψη δράσεων 
πυροπροστασίας». 
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α: 
Στον ΚΑ των εξόδων 70.7131.0005 µε την ονοµασία «Προµήθεια 
εξοπλισµού διαχείρισης απορριµµάτων πρασίνου για πυρασφάλεια 
(κλαδοφάγος)» εγγράφηκε η παραπάνω έκτακτη ειδικευµένη 
πίστωση ποσού (131.700,00) ΕΥΡΩ.  Στον εν λόγω ΚΑ των εξόδων 
υπάρχει συνολικά εγγεγραµµένη πίστωση ποσού (350.000,00) ΕΥΡΩ, 
µετά  την πρώτη υποχρεωτική αναµόρφωση του προϋπολογισµού 
ο.ε. 2015. 
 
Σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών οι 
∆ήµου και οι Σύνδεσµοι µε την επιχορήγηση για την κάλυψη 
δράσεων πυροπροστασίας µπορούν να χρηµατοδοτούν ενέργειες 
όπως: α) καθαρισµός βλάστησης για τη µείωση του κινδύνου στα 
περιαστικά δάση, άλση κλπ, β) καθαρισµός – έλεγχος χωµατερών, γ) 
ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α΄ βαθµού, δ) 
θέµατα εξοπλισµού (π.χ. βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρµατοι κλπ) και 
ε) λειτουργικά έξοδα (υπερωρίες µη µόνιµου προσωπικού, καύσιµα). 
 
Προκειµένου ο ∆ήµος να ενισχύσει εθελοντικές δράσεις, προτείνεται 
η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2015 ως εξής: 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α: 
Από τον ΚΑ των εξόδων 1313.0001 µε την ονοµασία «Επιχορηγήσεις 
για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες» 
µεταφέρεται µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου πίστωση ποσού 
(20.000,00) ΕΥΡΩ, στον νέο ΚΑ των εσόδων 1214.0005 µε την 
ονοµασία «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για 
λειτουργικές δαπάνες» και πίστωση (20.000,00) ΕΥΡΩ.  
Στον ΚΑ 1313.0001 εναπέµεινε πίστωση (111.700,00) ΕΥΡΩ. 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α: 
Από τον ΚΑ των εξόδων 70.7131.0005 µε την ονοµασία «Προµήθεια 
εξοπλισµού διαχείρισης απορριµµάτων πρασίνου για πυρασφάλεια 
(κλαδοφάγος)» µεταφέρεται µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου,  από 
την ειδικευµένη έκτακτη πίστωση που υπάρχει εγγεγραµµένη σ΄ 
αυτόν, πίστωση ποσού (20.000,00) ΕΥΡΩ στον νέο ΚΑ των εξόδων 
00.6731.0001 µε την ονοµασία «Ενίσχυση εθελοντικών 
οργανώσεων» και µε πίστωση (20.000,00) ΕΥΡΩ. 
Στον ΚΑ των εξόδων 70.7131.0005 µεταφέρεται για την ενίσχυσή 
του, από το αποθεµατικό κεφάλαιο πίστωση ποσού (20.000,00) 
ΕΥΡΩ (η πίστωση του εν λόγω ΚΑ παραµένει ως είχε, δηλαδή 
350.000,00 ΕΥΡΩ).  
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (359.593,71) ΕΥΡΩ, εναπέµεινε 
(339.593,71) ΕΥΡΩ.  
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ΣΤ. Μετά την παραπάνω 2η 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 (545.716,80) ΕΥΡΩ, που ήταν µε την 
1η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2015, µειώνεται  σε 
(339.593,71) ΕΥΡΩ, µε την παρούσα αναµόρφωση. 
 
 
                                                          Η Αντιδήµαρχος  
                                                    Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
                                                    
 
                                                    ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1) Γραφείο ∆ηµάρχου 
2) ∆/νση Ανθρωπ. ∆υν. & ∆ιοικ. Μέριµνας 
3) ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
4) ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
5) ∆ιεύθυνση Εσόδων & Περιουσίας 
6) Τµήµα Προγραµµατισµού 
7) Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας 
8) ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

      9) Τµήµα Λογιστηρίου 
 
 


