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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  Aγ. Στέφανος 18-3-2016 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                              Αριθ. Πρωτ. 7120 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
 
     
                                   

ΠΡΟΣ  
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου 

 
 
 
ΘΕΜΑ:  
«1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2016». 
ΣΧΕΤΙΚΑ: 

1) Η αριθ. 241/2015  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου ο.ε. 2015 και η αριθ. πρωτ. 

17192/6551/2-3-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε. 

2) Η αριθ. πρωτ. 26945/31-7-2015 (ΑΔΑ: ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κ.Υ.Α  

«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, 

οικονομικού έτους 2016 – τροποποίηση της αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 

Β΄	253)	απο�φασης».  

3)  Την αριθ. 228/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) με την 

οποία εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου ο.ε. 2015 και την αριθ. 

11/2016 (Α.Δ.Σ.) με την οποία τροποποιήθηκε. 

4) Η αριθ. 163/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 

«Τροποποίησης των άρθρων 5ου και 8ου και κωδικοποίηση της 

συστατικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. 

«Κοινωνική Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ» 

5) Η αριθ. 202/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 

«Τροποποίησης των άρθρων 7ου και 10ου της συστατικής πράξης του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου». 
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ: 
1) Τα αριθ. πρωτ. 3261/11-2-2016, 5694/7-3-2016, 5426/3-3-2016  και 

5761/7-3-2016 έγγραφα του Γενικού Γραμματέα του Δήμου. 

2) Τα αριθ. πρωτ. 3382/11-2-2016, 3387/11-2-2016, 4442/23-2-2016, 

4443/23-2-2016, 5763/7-2-2016, 5901/8-3-2016 και 6951/17-3-2016 

έγγραφα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής 

Μέριμνας. 

3) Τα αριθ. πρωτ. 3513/12-2-2016, 5686/4-3-2016 και 7106/18-3-2016 

έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

4) Τα αριθ. πρωτ. 4159/19-2-2016 και 5818/8-3-2016 έγγραφα του 

Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας. 

5) Το αριθ. πρωτ. 5690/4-3-2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

6) To αριθ. 1 /4-1-2016 Γραμμάτιο Χρηματικού Υπολοίπου του Δήμου στις 

31-12-2015, το οποίο μεταφέρεται στη χρήση ο.ε. 2016. 

7) To αριθ. πρωτ. 6985/17-3-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης & Αδειοδοτήσεων.  

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

«1. Διαρκούντος 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.Δ.  

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

αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα  
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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. Δια 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 Δήμων 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 Δήμων 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  
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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 Δημοτικού Συμβουλίου.  

Επίσης, με την περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4270/2014 (Α' 

143) όπως προστέθηκε με  το άρθρο 77 του ν. 4316/2014 καταργήθηκε η 

παράγραφος 1 του άρθρου 161 του Νόμου  3463/2006, η οποία προέβλεπε ότι 

πίστωση  που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό για την εκτέλεση ορισμένου 
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έργου, επιτρέπεται με αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σε περίπτωση που 

υπάρχει αδυναμία να εκτελεστεί αυτό το έργο, να διατεθεί μόνον για την 

εκτέλεση άλλου έργου (σχετική και η αριθ. 8/1333/13-1-2015 Εγκύκλιος του 

Υπουργείου Εσωτερικών).  

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

αριθ. πρωτ. 26945/31-7-2015 (ΑΔΑ: ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κ.Υ.Α  «Παροχή 

οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 

2016 – τροποποίηση της αριθ. 7028/3-2-2004	 (ΦΕΚ	 Β΄	 253)	 απο�φασης» 

ορίζεται ότι: 

«1 Μετά τη λήξη της χρήσης 2015 και εντός του 1ου τετραμήνου του 2016, οι 
δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις 
οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2016 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, 
λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως 
αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2015, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. 
Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής: 
Α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι 
Οι  δήμοι  και  τα  νομικά πρόσωπα  επαναϋπολογίζουν  το  ανώτατο  ποσό  που   
μπορεί  να εγγραφεί  στον Π/Υ 2016  για την ΟΜΑΔΑ I  (συνολικό άθροισμα της 
ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της 
ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2016 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τιςεισπράξεις που 
πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2014 ή 
2015. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα 
κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης 
του έτους 2014 και το έτος 2015 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ 
υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του 2014. 
Β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ 
Οι  δήμοι  και  τα  νομικά  πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (ΚΑΕ 32) τα 
πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο 
ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με 
βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2016 
για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που 
πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2014 και 2015. Στην περίπτωση, που 
το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, 
είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του 
προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ. 
Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
Για  τον  υπολογισμό του οριστικού ταμειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσημη 
κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία 31.12.2015 η 
οποία αποτελεί προσαρμογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων σε 
τράπεζες – όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών 
λογαριασμών – λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή 
πληρωτέες επιταγές, καθώς και μη ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα. Η 
ανωτέρω  κατάσταση  συνοδεύεται    από τα    αντίγραφα  κίνησης  των τραπεζικών 
λογαριασμών. 
Δ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 
Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων 
υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο τηςΓενικής Λογιστικής (π.δ 
315/99) της 31.12.2015. Στις περιπτώσειςυποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς 
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ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον Π/Υ 2016 εγγράφεται το 
συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη 
σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων. 
Μετά το κλείσιμο του έτους 2015 και εντός του πρώτου τριμήνου του 2016, το 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. θα αποστείλει στις αρμόδιες για τον έλεγχο των Π/Υ αρχές, τα σχετικά με τα 
παραπάνω μεγέθη προσωρινά απολογιστικά στοιχεία έτους 2015 για τους δήμους 
χωρικής αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να μεριμνήσουν ώστε να λάβει χώρα η 
υποχρεωτική αναμόρφωση αυτών. 
2 Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους η εκτίμηση των εγγραφών στα 
έσοδα ελέγχεται από το δημοτικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 
266 του ν.3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 39 του	ν.4257/2014	(Α΄	93)	
και εάν με τις προβλεπόμενες τριμηνιαίες εκθέσεις του δεύτερου και τρίτου 
τριμήνου, διαπιστωθεί ότι στον Π/Υ έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που 
δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει 
υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, 
μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των 
δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 
40038/9.9.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η αρμόδια για την εποπτεία του 
δήμου αρχή ελέγχει επίσης την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και ασκεί έλεγχο 
νομιμότητας επί των αποφάσεων αναμόρφωσης του Π/Υ. 
3 Με τις αναμορφώσεις υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, 
ολόκληρος ο προϋπολογισμός. Αναφορικά με τον τύπο του αρχείου του Π/Υ που πρέπει να 
υποβάλλεται έπειτα από τις αναμορφώσεις του ισχύουν τα σχετικά οριζόμενα στην υπ’ 
αριθμ. 8/17515/29-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ56Ν-ΛΝΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών». 

 
Επειδή μετά την ψήφιση και την επικύρωση του προϋπολογισμού ο.ε. 2016  

απαιτείται α) η αποτύπωση σε αυτόν των πραγματικών οικονομικών 

αποτελεσμάτων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, 

δηλαδή κατά το κλείσιμο του προηγούμενου οικονομικού έτους,  β) η 

τακτοποίηση των υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου 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.Δ. 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. 
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• Την αριθ. πρωτ. 26945/31-7-2015 (ΑΔΑ: ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κ.Υ.Α  

«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, 

οικονομικού έτους 2016 – τροποποίηση της αριθ. 7028/3-2-2004	 (ΦΕΚ	 Β΄	

253) απόφασης».  

• Τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, ο οποίος 

ψηφίστηκε με την αριθ. 241/2015  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 

επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 17192/6551/2-3-2016 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

 
Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, η οποία 

θα υποβληθεί για έγκριση - ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις 

προαναφερόμενες διατάξεις και η οποία έχει ως εξής:  

 

Α.  α) Στην ΟΜΑΔΑ Ι των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 

2015 εγγράφηκαν έσοδα, σύμφωνα με την παρ. Β.1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 

πρωτ. 26945/31-7-2015 (ΑΔΑ: ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κ.Υ.Α  «Παροχή οδηγιών για 

την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 – 

τροποποίηση της αριθ. 7028/3-2-2004	 (ΦΕΚ	 Β΄	 253)	 απο�φασης»,  τα οποία 

είναι συνολικού ύψους μικρότερου από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2015, 

όπως προκύπτει από τα παρακάτω στοιχεία:  
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KA
E ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 

 
ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ 

2014 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ 

2015 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2016 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

01 

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ 

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 
25.801,40 

 

15.791,40 

27.800,00 

02 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 
414.775,73 

 

265.783,65 

 

248.005,40 

03 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 
6.643.827,81 

 

6.524.678,00 

 

6.530.000,00 

04 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ 

ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
958.544,44 

 

920.625,02 

 

852.100,00 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 801.836,74 746.437,36 750.000,00 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 76.507,09 91.057,00 102.660,00 

11 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 

ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 

ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 
 

2.575,80 

 

 

0 

 

 

10.000,00 

14 

ΔΩΡΕΕΣ-

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-

ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 

 
0,00 

 

0,00 

 

0,00 

15 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-

ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

282.562,87 315.794,82 204.000,00 

16 

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΣΟΔΑ 

12.113,83 53.016,93 12.000,00 

21 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ 

 
 

2.325.649,26 

 

 

2.409.560,98 

 

 

2.405.200,00 

22 

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ- 

ΕΚΤΑΚΤΑ 

 
49.164,97 

 

227.185,17 

 

85.000,00 

                               ΣΥΝΟΛΟ 11.593.359,94 11.569.930,33 11.226.765,40 

 
Εφόσον στον Π/Υ 2016 για τα ανωτέρω έσοδα δεν εγγράφηκε συνολικά ποσό 

μεγαλύτερο της εκτέλεσης του Π/Υ 2015, δεν απαιτείται η αναμόρφωση αυτών, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.  

 

β) Στην ΟΜΑΔΑ 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 

2015, τα οποία εγγράφονται  στον Π/Υ 2016 και  σύμφωνα με αυτά 

επανυπολογίζεται και η ομάδα 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων». 
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Τα πραγματικά ποσά της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ εσόδων, μετά το κλείσιμο της χρήσης 2015 

θα πρέπει να μεταφερθούν στον Π/Υ 2016,   με τα παρακάτω ποσά: 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 

     έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη……………………...6.457.547,86 ΕΥΡΩ 

321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 

     κατά τα παρελθόντα οικονομικά 

     έτη τακτικά έσοδα………………………………………….5.597.270,87 ΕΥΡΩ 

3211 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού……………..2.152.193,34 ΕΥΡΩ 

3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης………………….2.911.302,96 ΕΥΡΩ 

3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας…………………………….133.708,20 ΕΥΡΩ 

3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 

        Πολεοδομικών σχεδίων……………………………………..7.818,50 ΕΥΡΩ 

3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων  

        Εσόδων επιτηδευματιών…………………………………244.759,85 ΕΥΡΩ 

3219 Λοιπά έσοδα……………………………………………………144.488,02 ΕΥΡΩ 

3219.0001 Τέλη Νεκροταφείου………………………………..70.404,32 ΕΥΡΩ 

3219.0005 Λοιπά τακτικά έσοδα……………………………….77.083,70 ΕΥΡΩ 

322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 

      Κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη  

      Έκτακτα έσοδα………………………………………………….860.276,99 ΕΥΡΩ 

3221 Έκτακτα γενικά έσοδα…………………………………….860.276,99 ΕΥΡΩ 

 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε. 

2016 ως εξής: 

1)Στον  KΑ των εσόδων 3211 με την ονομασία «Τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού» εγγράφεται επιπλέον πίστωση ποσού  (116.708,83) ΕΥΡΩ 

και ο ΚΑ από (2.035.484,51) ΕΥΡΩ ανέρχεται σε  (2.152.193,34) ΕΥΡΩ. 

2) Στον ΚΑ των εσόδων 3212 με την ονομασία «Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης» 

εγγράφεται επιπλέον πίστωση ποσού (548.496,66) ΕΥΡΩ και ο ΚΑ από 

(2.362.806,30) ΕΥΡΩ ανέρχεται σε (2.911.302,96) ΕΥΡΩ. 

3) Ο KΑ των εσόδων 3215 με την ονομασία «Τέλος ακίνητης περιουσίας» 

μειώνεται κατά (4.859,52) ΕΥΡΩ και η εναπομείνασα πίστωση στον ΚΑ είναι 

(133.708,20) ΕΥΡΩ από (138.567,72) ΕΥΡΩ. 
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4) Ο KΑ των εσόδων 3217 με την ονομασία «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 

πολεοδομικών σχεδίων» μειώνεται κατά (430,45) ΕΥΡΩ και η εναπομείνασα 

πίστωση στον ΚΑ είναι (7.818,50) ΕΥΡΩ από (8.248,95) ΕΥΡΩ. 

5) Στον  KΑ των εσόδων 3218 με την ονομασία «Τακτικά έσοδα επί των 

ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» εγγράφεται επιπλέον πίστωση ποσού 

(16.091,60) ΕΥΡΩ και ο ΚΑ από (228.668,25) ΕΥΡΩ ανέρχεται σε (244.759,85) 

ΕΥΡΩ. 

6) Ο KΑ των εσόδων 3219.0001 με την ονομασία «Τέλη νεκροταφείου» 

μειώνεται κατά  (2.109,63) ΕΥΡΩ και η εναπομείνασα πίστωση στον ΚΑ είναι 

(70.404,32) ΕΥΡΩ από (72.513,95) ΕΥΡΩ. 

7) Ο KΑ των εσόδων 3219.0005 με την ονομασία «Λοιπά τακτικά έσοδα» 

μειώνεται κατά (116.420,57) ΕΥΡΩ και η εναπομείνασα πίστωση στον ΚΑ είναι 

(77.083,70) ΕΥΡΩ από (193.504,27) ΕΥΡΩ. 

8) Ο ΚΑ των εσόδων 3221 με την ονομασία «Έκτακτα γενικά  έσοδα» μειώνεται 

κατά (214.025,17) ΕΥΡΩ και η εναπομείνασα πίστωση στον ΚΑ είναι 

(860.276,99) ΕΥΡΩ από (1.074.302,16) ΕΥΡΩ. 

 
Από την ανωτέρω αναμόρφωση προκύπτει αύξηση των εσόδων της Ομάδας 32 

ποσού (343.451,75) ΕΥΡΩ, από την οποία ισόποσα αυξάνεται το αποθεματικό 

κεφάλαιο το οποίο από (205.897,92) ΕΥΡΩ ανέρχεται σε (549.349,67) ΕΥΡΩ. 

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

ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κ.Υ.Α Εσωτερικών & Οικονομικών  αναφέρεται ότι, στην 

ομάδα εσόδων 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα 

παρελθόντα έτη» εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που 

προέκυψαν κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη (ΠΟΕ).  Για το έτος 2016 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 

2015 μείον τις εισπράξεις  που έγιναν μέχρι τη στιγμή κατάρτισης του σχεδίου). 

Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2015 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 
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προηγούμενων ετών και σύμφωνα με την μεθοδολογία που αναφέρεται 

σ΄αυτη� ν.	 

Οπότε: 

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

πίστωση ποσού (6.457.547,86  €), 

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

Εισπραχθέντα ομάδας εσόδων 32  Ιαν. – Δεκεμβρίου 2014  =   1.406.388,33   € 

Απόλυτη Διαφορά                                   =  168.024,18 € 

Δεδομένου 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 2016 ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τα (1.574.412,51) ΕΥΡΩ, (δηλαδή Εκτέλεση 2014 :1.406.388,33 € συν θετική 

διαφορά : 168.024,18 € = 1.574.412,51 €, ήτοι εκτέλεση 2015). 

Συνεπώς εφόσον γίνεται συγκεκριμένη εκτίμηση ύψους εισπράξεων για τον ΚΑ 

32, στον ΚΑ εξόδων 85 για το έτος 2016 υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά 

του ανωτέρω ποσού (1.574.412,51) ΕΥΡΩ  από το ύψος των βεβαιωμένων 

απαιτήσεων του ΚΑΕ 32 ποσού (6.457.547,86) ΕΥΡΩ, δηλαδή € 6.457.547,86 – 

1.574.412,51 €  =  4.883.135,35 ΕΥΡΩ. 

Συνεπώς το ποσό εισπραξιμότητας των βεβαιωμένων απαιτήσεων ΠΟΕ για το 

έτος 2016 υπολογίζεται σε 24% (1.574.412,51/6.457.547,86). 

 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε. 

2016 ως εξής: 

1) Ο ΚΑ των εξόδων 20.8511.0001 με την ονομασία «Προβλέψεις μη 

είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» αυξάνεται κατά (145.097,58) ΕΥΡΩ 

και ο ΚΑ από (2.005.731,36) ΕΥΡΩ ανέρχεται σε  (2.150.828,94) ΕΥΡΩ. 

2) Ο ΚΑ των εξόδων 25.8511.0001 με την ονομασία «Προβλέψεις μη 

είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» αυξάνεται κατά (580.198,49) ΕΥΡΩ 

και ο ΚΑ από (837.688,35) ΕΥΡΩ ανέρχεται σε (1.417.886,84) ΕΥΡΩ. 

3) Ο ΚΑ των εξόδων 45.8511.0001 με την ονομασία «Προβλέψεις μη 

είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» μειώνεται κατά (1.454,11) ΕΥΡΩ 

και ο ΚΑ από (50.190,26) ΕΥΡΩ μειώνεται σε  (48.736,15) ΕΥΡΩ. 
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4) Ο ΚΑ των εξόδων 00.8511.0001 με την ονομασία «Προβλέψεις μη 

είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» μειώνεται κατά (314.498,07) ΕΥΡΩ 

και ο ΚΑ από (1.580.181,49) ΕΥΡΩ μειώνεται σε  (1.265.683,42) ΕΥΡΩ. 

 
Μετά την παραπάνω μεταβολή/αύξηση (από 4.473.791,46 ΕΥΡΩ σε 

4.883.135,35 ΕΥΡΩ) της ομάδας εξόδων 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης 

εισπρακτέων υπολοίπων» το αποθεματικό κεφάλαιο από (549.349,67) ΕΥΡΩ, 

μειώνεται  σε (140.005,78) ΕΥΡΩ. 

 
γ) Στο Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης, της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ, 

εγγράφεται το ποσό που προέκυψε κατά την 31-12-2015 και ανέρχεται στο 

ποσό των (14.696.171,33) ΕΥΡΩ, ενώ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού ο.ε. 

2016 είχε εγγραφεί ποσό (13.140.761,35) ΕΥΡΩ. 

Σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση και το γραμμάτιο της Ταμειακής Υπηρεσίας 

προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε. 2016, ως προς το 

χρηματικό υπόλοιπο,  ως εξής: 

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

από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» 

μειώνεται κατά  (125.660,34) ΕΥΡΩ και η εναπομείνασα πίστωση στον ΚΑ είναι  

(874.339,66) ΕΥΡΩ. 

2) Στον νέο ΚΑ των εσόδων 5113 με την ονομασία «Χρηματικό υπόλοιπο 

προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» 

εγγράφεται  πίστωση ποσού (955.110,70) ΕΥΡΩ. 

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

από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου» μειώνεται 

κατά  (151.321,84) ΕΥΡΩ και η εναπομείνασα πίστωση στον ΚΑ είναι  των 

(1.933.830,21) ΕΥΡΩ. 

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

προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων 

ετών» εγγράφεται πίστωση ποσού (67.291,04) ΕΥΡΩ. 

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

από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές 

δαπάνες» μειώνεται κατά  (823.888,61) ΕΥΡΩ και η εναπομείνασα πίστωση 

στον  ΚΑ είναι (7.889.222,54) ΕΥΡΩ. 
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6) Στον νέο ΚΑ των εσόδων 5124 με την ονομασία «Χρηματικό υπόλοιπο 

προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ  και Εθνικό 

ΠΔΕ)» εγγράφεται πίστωση ποσού (756.597,57) ΕΥΡΩ. 

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

προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου» 

εγγράφεται επιπλέον πίστωση ποσού (877.281,46) ΕΥΡΩ και η πίστωση στον  

ΚΑ ανέρχεται σε  (2.219.779,61) ΕΥΡΩ. 

  
Η επιπλέον πίστωση του χρηματικού υπολοίπου ποσού (1.555.409,98) ΕΥΡΩ 

μεταφέρεται στο αποθεματικό κεφάλαιο, το οποίο από (140.005,78) ΕΥΡΩ, 

ανέρχεται σε (1.695.415,76) ΕΥΡΩ.  

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

από παρελθόντα έτη αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις για δαπάνες που έγιναν τα 

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

πρέπει να αποτυπωθούν τα οικονομικά στοιχεία με βάση το κλείσιμο της χρήσης 

ο.ε. 2015. 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2016, όπως αυτός εγκρίθηκε με την αριθ. 

241/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχαν εγγραφεί πιστώσεις για 

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

προϋπολογισμού συνολικού ποσού (1.000.000,00) ΕΥΡΩ και μετά το κλείσιμο 

της χρήσης ο.ε. 2015 οι υποχρεώσεις αυτές ανέρχονται στο ποσό των  

(941.630,70) ΕΥΡΩ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το γεγονός ότι για φέτος καταργήθηκε 

στον προϋπολογισμό του ο.ε. 2016 η υπηρεσία 80. «Προβλέψεις» και η ομάδα 

των εξόδων 81. «Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών» 

αναπτύσσεται σε όλες τις υπηρεσίες του προϋπολογισμού,  προτείνεται η 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε. 2016 για την ανωτέρω ομάδα εξόδων ως 

εξής: 

 
Από τους παρακάτω ΚΑ των εξόδων της ομάδας 81 «Πληρωμές υποχρεώσεων 

(Π.Ο.Ε.)» να μεταφερθεί μέρος ή όλη η πίστωση για την ενίσχυση του 

αποθεματικού κεφαλαίου: 
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1) Από τον ΚΑ των εξόδων 15.8111.0001 με την ονομασία «Αμοιβές και 

έξοδα προσωπικού» μεταφέρεται πίστωση ποσού (1.603,14) ΕΥΡΩ 

(εναπομείνασα πίστωση 396,86 ΕΥΡΩ). 

2) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.8111.0001 με την ονομασία «Αμοιβές και 

έξοδα προσωπικού» μεταφέρεται πίστωση ποσού (5.516,50) ΕΥΡΩ 

(εναπομείνασα πίστωση 44.483,50  ΕΥΡΩ). 

3) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.8111.0001 με την ονομασία «Αμοιβές και 

έξοδα προσωπικού» μεταφέρεται πίστωση ποσού (4.978,23) ΕΥΡΩ 

(εναπομείνασα πίστωση 20.021,77  ΕΥΡΩ). 

4) Από τον ΚΑ των εξόδων 35.8111.0001 με την ονομασία «Αμοιβές και 

έξοδα προσωπικού» μεταφέρεται πίστωση ποσού (643,67) ΕΥΡΩ 

(εναπομείνασα πίστωση 1.356,33  ΕΥΡΩ). 

5) Από τον ΚΑ των εξόδων 45.8111.0001 με την ονομασία «Αμοιβές και 

έξοδα προσωπικού» μεταφέρεται πίστωση ποσού (985,26) ΕΥΡΩ 

(εναπομείνασα πίστωση 1.014,74  ΕΥΡΩ). 

6) Από τον ΚΑ των εξόδων 00.8112.0001 με την ονομασία «Αμοιβές αιρετών 

αρχόντων και τρίτων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (1.000,00) ΕΥΡΩ 

(εναπομείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ). 

7) Από τον ΚΑ των εξόδων 10.8112.0001 με την ονομασία «Αμοιβές αιρετών 

αρχόντων και τρίτων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (2.000,00) ΕΥΡΩ 

(εναπομείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ). 

8) Από τον ΚΑ των εξόδων 15.8112.0001 με την ονομασία «Αμοιβές αιρετών 

αρχόντων και τρίτων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (2.000,00) ΕΥΡΩ 

(εναπομείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ). 

9) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.8112.0001 με την ονομασία «Αμοιβές αιρετών 

αρχόντων και τρίτων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (4.000,00) ΕΥΡΩ 

(εναπομείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ). 

10) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.8112.0001 με την ονομασία «Αμοιβές αιρετών 

αρχόντων και τρίτων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (5.000,00) ΕΥΡΩ 

(εναπομείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ). 

11) Από τον ΚΑ των εξόδων 30.8112.0001 με την ονομασία «Αμοιβές αιρετών 

αρχόντων και τρίτων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (6.000,00) ΕΥΡΩ 

(εναπομείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ). 
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12) Από τον ΚΑ των εξόδων 35.8112.0001 με την ονομασία «Αμοιβές αιρετών 

αρχόντων και τρίτων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (5.000,00) ΕΥΡΩ 

(εναπομείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ). 

13) Από τον ΚΑ των εξόδων 70.8112.0001 με την ονομασία «Αμοιβές αιρετών 

αρχόντων και τρίτων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (2.000,00) ΕΥΡΩ 

(εναπομείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ). 

14) Από τον ΚΑ των εξόδων 00.8113.0001 με την ονομασία «Αμοιβές και 

έξοδα τρίτων παροχές τρίτων» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(104.751,61) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 35.248,39 ΕΥΡΩ). 

15) Από τον ΚΑ των εξόδων 30.8113.0001 με την ονομασία «Αμοιβές και 

έξοδα τρίτων παροχές τρίτων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (20.000,00) 

ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ). 

16) Από τον ΚΑ των εξόδων 45.8113.0001 με την ονομασία «Αμοιβές και 

έξοδα τρίτων παροχές τρίτων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (1.000,00) 

ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ). 

17) Από τον ΚΑ των εξόδων 00.8114.0001 με την ονομασία «Φόροι – Τέλη» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (2.000,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 

0,00 ΕΥΡΩ). 

18) Από τον ΚΑ των εξόδων 10.8115.0001 με την ονομασία «Διάφορα έξοδα» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (19.337,27) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 

662,73 ΕΥΡΩ). 

19) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.8115.0001 με την ονομασία «Διάφορα έξοδα» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (15.000,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 

0,00 ΕΥΡΩ). 

20) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.8115.0001 με την ονομασία «Διάφορα έξοδα» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (152.527,68) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα 

πίστωση 472,32 ΕΥΡΩ). 

21) Από τον ΚΑ των εξόδων 30.8115.0001 με την ονομασία «Διάφορα έξοδα» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (10.000,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 

0,00 ΕΥΡΩ). 

22) Από τον ΚΑ των εξόδων 35.8115.0001 με την ονομασία «Διάφορα έξοδα» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (2.000,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 

0,00 ΕΥΡΩ). 
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23) Από τον ΚΑ των εξόδων 45.8115.0001 με την ονομασία «Διάφορα έξοδα» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (2.000,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 

0,00 ΕΥΡΩ). 

24) Από τον ΚΑ των εξόδων 70.8115.0001 με την ονομασία «Διάφορα έξοδα» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (49.016,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 

984,00 ΕΥΡΩ). 

25) Από τον ΚΑ των εξόδων 10.8116.0001 με την ονομασία «Δαπάνες 

προμήθειας αναλωσίμων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (4.020,69) ΕΥΡΩ 

(εναπομείνασα πίστωση 20.979,31 ΕΥΡΩ). 

26) Από τον ΚΑ των εξόδων 15.8116.0001 με την ονομασία «Δαπάνες 

προμήθειας αναλωσίμων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (4.878,15) ΕΥΡΩ 

(εναπομείνασα πίστωση 10.121,85 ΕΥΡΩ). 

27) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.8116.0001 με την ονομασία «Δαπάνες 

προμήθειας αναλωσίμων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (9.849,72) ΕΥΡΩ 

(εναπομείνασα πίστωση 10.150,28 ΕΥΡΩ). 

28) Από τον ΚΑ των εξόδων 35.8116.0001 με την ονομασία «Δαπάνες 

προμήθειας αναλωσίμων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (2.721,62) ΕΥΡΩ 

(εναπομείνασα πίστωση 20.278,38 ΕΥΡΩ). 

29) Από τον ΚΑ των εξόδων 45.8116.0001 με την ονομασία «Δαπάνες 

προμήθειας αναλωσίμων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (4.812,46) ΕΥΡΩ 

(εναπομείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ). 

30) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.8122.0001 με την ονομασία «Έργα» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (20.000,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 

0,00 ΕΥΡΩ). 

31) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.8122.0001 με την ονομασία «Έργα» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (25.153,18) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 

4.846,82 ΕΥΡΩ). 

32) Από τον ΚΑ των εξόδων 30.8122.0001 με την ονομασία «Έργα» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (90.131,95) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 

9.868,05 ΕΥΡΩ). 

33) Από τον ΚΑ των εξόδων 45.8122.0001 με την ονομασία «Έργα» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (20.000,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 

0,00 ΕΥΡΩ). 
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34) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.8123.0001 με την ονομασία «Μελέτες έρευνες 

πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(10.000,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ). 

35) Από τον ΚΑ των εξόδων 30.8123.0001 με την ονομασία «Μελέτες έρευνες 

πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(18.032,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 1.968,00 ΕΥΡΩ). 

 
Το αποθεματικό κεφάλαιο από (1.695.415,76) ΕΥΡΩ, ανέρχεται  σε 

(2.323.374,89) ΕΥΡΩ. 

 

Aπό το αποθεματικό κεφάλαιο να μεταφερθούν οι παρακάτω πιστώσεις για την 

ενίσχυση ήδη εγγεγραμμένων πιστώσεων ή τη δημιουργία νέων κωδικών 

εξόδων της ομάδας 81 «Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)»: 

1) Στον ΚΑ των εξόδων 00.8111.0001 με την ονομασία «Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού» μεταφέρεται πίστωση ποσού (37.276,50) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 

ανέρχεται σε 38.276,50 ΕΥΡΩ). 

2) Στον ΚΑ των εξόδων 10.8111.0001 με την ονομασία «Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού» μεταφέρεται πίστωση ποσού (9.823,22) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 

ανέρχεται σε 19.823,22 ΕΥΡΩ). 

3) Στον ΚΑ των εξόδων 30.8111.0001 με την ονομασία «Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού» μεταφέρεται πίστωση ποσού (3.060,48) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 

ανέρχεται σε 6.060,48 ΕΥΡΩ). 

4) Στον ΚΑ των εξόδων 70.8111.0001 με την ονομασία «Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού» μεταφέρεται πίστωση ποσού (33.953,48) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 

ανέρχεται σε 35.953,48 ΕΥΡΩ). 

5) Στον ΚΑ των εξόδων 10.8113.0001 με την ονομασία «Αμοιβές και έξοδα 

τρίτων παροχές τρίτων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (10.322,96) ΕΥΡΩ 

(ο ΚΑ ανέρχεται σε 40.322,96 ΕΥΡΩ). 

6) Στον ΚΑ των εξόδων 15.8113.0001 με την ονομασία «Αμοιβές και έξοδα 

τρίτων παροχές τρίτων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (22.208,90) ΕΥΡΩ 

(ο ΚΑ ανέρχεται σε 32.208,90 ΕΥΡΩ). 

7) Στον ΚΑ των εξόδων 20.8113.0001 με την ονομασία «Αμοιβές και έξοδα 

τρίτων παροχές τρίτων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (13.693,66) ΕΥΡΩ 

(ο ΚΑ ανέρχεται σε 23.693,66 ΕΥΡΩ). 
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8) Στον ΚΑ των εξόδων 25.8113.0001 με την ονομασία «Αμοιβές και έξοδα 

τρίτων παροχές τρίτων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (162.725,22) 

ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 172.725,22 ΕΥΡΩ). 

9) Στον ΚΑ των εξόδων 35.8113.0001 με την ονομασία «Αμοιβές και έξοδα 

τρίτων παροχές τρίτων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (38.597,29) ΕΥΡΩ 

(ο ΚΑ ανέρχεται σε 48.597,29 ΕΥΡΩ). 

10) Στον ΚΑ των εξόδων 70.8113.0001 με την ονομασία «Αμοιβές και έξοδα 

τρίτων παροχές τρίτων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (23.477,94) ΕΥΡΩ 

(ο ΚΑ ανέρχεται σε 28.477,94 ΕΥΡΩ). 

11) Στον ΚΑ των εξόδων 00.8115.0001 με την ονομασία «Διάφορα έξοδα» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (10.823,60) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 

13.823,60 ΕΥΡΩ). 

12) Στον ΚΑ των εξόδων 15.8115.0001 με την ονομασία «Διάφορα έξοδα» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (30.232,04) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 

40.232,04 ΕΥΡΩ). 

13) Στον ΚΑ των εξόδων 20.8116.0001 με την ονομασία «Δαπάνες 

προμήθειας αναλωσίμων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (7.541,49) ΕΥΡΩ 

(ο ΚΑ ανέρχεται σε 27.541,49 ΕΥΡΩ). 

14) Στον ΚΑ των εξόδων 30.8116.0001 με την ονομασία «Δαπάνες 

προμήθειας αναλωσίμων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (5.882,09) ΕΥΡΩ 

(ο ΚΑ ανέρχεται σε 15.882,09 ΕΥΡΩ). 

15) Στον ΚΑ των εξόδων 70.8116.0001 με την ονομασία «Δαπάνες 

προμήθειας αναλωσίμων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (1.069,32) ΕΥΡΩ 

(ο ΚΑ ανέρχεται σε 16.069,32 ΕΥΡΩ). 

16) Στον ΚΑ των εξόδων 00.8117.0001 με την ονομασία «Λοιπά έξοδα» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (54.811,13) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 

94.811,13 ΕΥΡΩ). 

17) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.8117.0001 με την ονομασία «Λοιπά έξοδα» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (261,00) ΕΥΡΩ. 

18) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 20.8117.0001 με την ονομασία «Λοιπά έξοδα» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (2.207,20) ΕΥΡΩ. 

19) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 30.8117.0001 με την ονομασία «Λοιπά έξοδα» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (1.203,20) ΕΥΡΩ. 
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20) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 00.8121.0001 με την ονομασία «Αγορές κτιρίων 

τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(2.891,70) ΕΥΡΩ. 

21) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.8121.0001 με την ονομασία «Αγορές κτιρίων 

τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(16.759,98) ΕΥΡΩ. 

22) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 20.8121.0001 με την ονομασία «Αγορές κτιρίων 

τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(1.501,83) ΕΥΡΩ. 

23) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 25.8121.0001 με την ονομασία «Αγορές κτιρίων 

τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(1.666,21) ΕΥΡΩ. 

24) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 30.8121.0001 με την ονομασία «Αγορές κτιρίων 

τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(9.336,03) ΕΥΡΩ. 

25) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 70.8121.0001 με την ονομασία «Αγορές κτιρίων 

τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(972,32) ΕΥΡΩ. 

26) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 63.8122.0001 με την ονομασία «Έργα» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (67.291,04) ΕΥΡΩ. 

 
Στο αποθεματικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (2.323.374,89) ΕΥΡΩ, 

εναπέμεινε πίστωση ποσού (1.753.785,06) ΕΥΡΩ. 

 
Β. Με την υπ’ αριθμ. 2/2-4-2015 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ για την 

προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 

επιβλέποντες φορείς, είχε εγκριθεί στο Δήμο η πρόσληψη (110) εργαζομένων, 

για πεντάμηνη (5μηνη) πλήρη απασχόληση.   Μέχρι σήμερα έχουν προσληφθεί 

συνολικά (97) εργαζόμενοι, εκ των οποίων (48) έληξε το πεντάμηνο μέχρι 31-

12-2015 και (49) λήγει μέχρι 30-6-2016. 

Το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που  προσληφθούν στο Δήμο μας και 

οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη – εργαζόμενου καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ.     

Ο Δήμος Διονύσου υποχρεούται να εκδίδει μηνιαία μισθοδοτικές καταστάσεις 

και ΑΠΔ με τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και να αποστέλλει τα 

στοιχεία στον ΟΑΕΔ. Μετά την έγκριση της πληρωμής ο ΟΑΕΔ πιστώνει άμεσα 
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τους λογαριασμούς των ωφελουμένων με τα ποσά που αντιστοιχούν στις 

καθαρές αμοιβές τους, βάσει της μισθοδοτικής κατάστασης, και τον λογαριασμό 

του Δήμου με το ποσό που αντιστοιχεί στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές 

(ωφελουμένων και εργοδοτών). 

Κατόπιν των ανωτέρω και του αριθ. πρωτ. 3387/11-2-2015  εγγράφου της 

Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, προτείνεται η 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε. 2016 ως εξής: 

Στον  ΚΑ των εσόδων 1328.0012 με την ονομασία «Επιχορήγηση για προώθηση 

της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα - (ΕΣΠΑ)» 

εγγράφεται επιπλέον πίστωση ποσού (67.664,10) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 

91.251,03 ΕΥΡΩ), η οποία μέσω αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρεται στο 

σκέλος των εξόδων στους ΚΑ:  

α) Στον ΚΑ των εξόδων 60.6054.0001 με την ονομασία «Εργοδοτικές εισφορές 

υπέρ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού» μεταφέρεται πίστωση ποσού (66.350,00) 

ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 89.936,93 ΕΥΡΩ). 

β) Στον νέο ΚΑ των 60.6054.0002 εξόδων με την ονομασία «Εργοδοτικές 

εισφορές υπέρ ΤΑΝ» μεταφέρεται πίστωση ποσού (1.010,85) ΕΥΡΩ. 

γ) Στον νέο ΚΑ των εξόδων  60.6054.0003 με την ονομασία «Εργοδοτικές 

εισφορές υπέρ ΤΕΑΔ» μεταφέρεται πίστωση ποσού (303,25) ΕΥΡΩ. 

  

Στο αποθεματικό κεφάλαιο δεν επήλθε καμία μεταβολή, παρέμεινε  

(1.753.785,06) ΕΥΡΩ. 

 
Γ. Με την αριθ. πρωτ. 41080/23-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΟΠ465ΦΘΕ-6ΗΘ) απόφαση 

του Υπουργείου Εσωτερικών αποδόθηκε στο Δήμο το ποσό των (51.720,00) 

ΕΥΡΩ –	 Δ΄	 	 κατανομη� 	 κεντρικω� ν	 αυτοτελω� ν	 πο� ρων	 (Κ.Α.Π.)	 ε�τους	 2015,	 για	

λειτουργικές δαπάνες σχολείων και εισήχθη στο ταμείο του Δήμου με το αριθ. 

ΓΡΒ-226/30-11-2015 Γραμμάτιο Είσπραξης.  

Με το αριθ. πρωτ. 34094/3-12-2015 έγγραφο του Τμήματος Λογιστηρίου του 

Δήμου διαβιβάστηκε η ανωτέρω απόφαση στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και στην Δημοτική Επιτροπή 

Παιδείας, προκειμένου να προβούν στην κατανομή του ποσού των (51.720,00) 

ΕΥΡΩ στα δύο ΝΠΔΔ Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 
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Επειδή η κατανομή της εν λόγω πίστωσης στα ΝΠΔΔ Σχολικές Επιτροπές δεν 

έγινε μέσα στο ο.ε. 2015 και για να είναι δυνατή η εκταμίευσή της μέσα στο ο.ε. 

2016 πρέπει με αναμόρφωση του προϋπολογισμού να εγγραφεί στα έξοδα του 

προϋπολογισμού ο.ε. 2016.  

Έτσι, στο χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου 31/12/2015, που μεταφέρεται στη 

νέα χρήση,  συμπεριλαμβάνεται η πίστωση ποσού (51.720,00) ΕΥΡΩ για την 

κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων.  

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε. 

2016 ως εξής: 

Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρεται πίστωση ποσού (51.720,00) ΕΥΡΩ 

στον ΚΑ των εξόδων 00.6711, ο οποίος από (229.376,40) ΕΥΡΩ ανέρχεται σε 

(281.096,40) ΕΥΡΩ, προκειμένου η πίστωση αυτή να αποδοθεί στις Σχολικές 

Επιτροπές ΝΠΠΔ για το σκοπό που αναφέρθηκε παραπάνω. 

 
Στο αποθεματικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (1.753.785,06) ΕΥΡΩ, 

εναπέμεινε πίστωση ποσού (1.702.065,06) ΕΥΡΩ. 

  

Δ. Με τις αριθ. 163/2015 και 202/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 

τροποποιήθηκαν οι συστατικές πράξεις των ΝΠΔΔ του Δήμου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»» και «ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ», σύμφωνα με τις οποίες η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου αυξήθηκε 

κατά (400.000,00) ΕΥΡΩ και (50.000,00) ΕΥΡΩ, αντίστοιχα. 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε. 

2016 ως εξής: 

Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρεται πίστωση ποσού (450.000,00) ΕΥΡΩ 

για την ενίσχυση των παρακάτω  ΚΑ των εξόδων: 

1) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6715.0002 με την ονομασία «Επιχορήγηση ΝΠ 

Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Διονύσου 

(ΚΟΙ.Π.Α.Π.)» μεταφέρεται πίστωση ποσού (400.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται 

σε  1.200.000,00 ΕΥΡΩ). 

2) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6715.0003 με την ονομασία «Επιχορήγηση ΝΠΔΔ 

«Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
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Διονύσου» μεταφέρεται πίστωση ποσού (50.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε  

150.000,00 ΕΥΡΩ). 

  
Στο αποθεματικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (1.702.065,06) ΕΥΡΩ, 

εναπέμεινε πίστωση ποσού (1.252.065,06) ΕΥΡΩ. 

 
Ε. Με την αριθ. πρωτ. Δ23/31276/1946/5-8-2015 απόφαση του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 

ΩΞΜΧ465Θ1Ω-ΨΛΠ) εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για τη μεταβίβαση στο Δήμο 

πίστωσης ποσού (7.260,85) € για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής 

προστασίας που προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/73 & την 2673/2001 ΚΥΑ , 

προκειμένου να αποδοθεί στους δικαιούχους που υπέστησαν ζημιές από την 

πλημμύρα  στις 15-6-2014. 

Η ανωτέρω επιχορήγηση εισήχθη στην οικονομική διαχείριση του Δήμου στις 

25-9-2015, με το αριθ. 173 Γραμμάτιο Είσπραξης επιχορηγήσεων. 

Από την ανωτέρω επιχορήγηση αποδόθηκε στους δικαιούχους ποσό (3.500,00) 

ΕΥΡΩ, το δε υπόλοιπο ποσό των (3.760,85) ΕΥΡΩ παρέμεινε στο χρηματικό 

υπόλοιπο του Δήμου στις 31-12-2015.   

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να είναι δυνατή η  καταβολή των 

αναλογούντων ποσών στους λοιπούς δικαιούχους το ο.ε. 2016,  προτείνεται η  

αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2016 ως εξής: 

Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρεται πίστωση ποσού (3.760,85) ΕΥΡΩ 

στον νέο  ΚΑ των εξόδων 00.6734 με την ονομασία «Καταβολή του επιδόματος 

ένδειας στους δικαιούχους», προκειμένου η πίστωση αυτή να αποδοθεί στους 

δικαιούχους. 

 
Στο αποθεματικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (1.252.065,06) ΕΥΡΩ, 

εναπέμεινε πίστωση ποσού (1.248.304,21) ΕΥΡΩ. 

 

ΣΤ. 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 20.6662.0007 με την ονομασία «Προμήθεια 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού- συν/νη» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(27.388,98) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 68.000,00 ΕΥΡΩ). 
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2) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.6641.0001 με την ονομασία «Προμήθεια 

καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων – συν/νη» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (219,43) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα 32.694,65 

ΕΥΡΩ). 

3) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.6662.0005 με την ονομασία «Προμήθεια 

σκυροδέματος για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο 

ύδρευσης» μεταφέρεται πίστωση ποσού (20.000,00) ΕΥΡΩ 

(εναπομείνασα πίστωση 10.000,00 ΕΥΡΩ). 

4) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.6662.0012 με την ονομασία «Προμήθεια 

ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο 

ύδρευσης» μεταφέρεται πίστωση ποσού (17.000,00) ΕΥΡΩ 

(εναπομείνασα πίστωση 16.000,00 ΕΥΡΩ). 

6) Από τον ΚΑ των εξόδων 15.6142.0004 με την ονομασία «Αμοιβή για την 

περισυλλογή και την στείρωση αδέσποτων ζώων – συν/νη» μεταφέρεται 

πίστωση ποσού (25.988,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 4.012,00 

ΕΥΡΩ). 

7) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.6041.0001 με την ονομασία «Αποδοχές 

εκτάκτων ορισμένου χρόνου» μεταφέρεται πίστωση ποσού (11.405,65) 

ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση  407.816,39 ΕΥΡΩ). 

8) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.7312.0058 με την ονομασία «Τοπικές 

επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δήμο Διονύσου» μεταφέρεται 

πίστωση ποσού (65.000,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 80.000,00 

ΕΥΡΩ, η οποία είναι και η απαιτούμενη μετά το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού και του ποσοστού έκπτωσης που επιτεύχθηκε). 

9) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.7412.0005 με την ονομασία «Μελέτη για έργο 

κατασκευής αγωγών ομβρίων Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου» μεταφέρεται 

πίστωση ποσού (70.000,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 121.048,57 

ΕΥΡΩ, η οποία είναι και η απαιτούμενη για την αποπληρωμή της εν λόγω 

υποχρέωσης). 

10) Από τον ΚΑ των εξόδων 30.7323.0032 με την ονομασία «Πλακοστρώσεις 

οδών Κοινότητας Κρυονερίου» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(100.000,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση  45.000,00 ΕΥΡΩ, η οποία 

είναι και η απαιτούμενη για την αποπληρωμή της εν λόγω υποχρέωσης). 
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11) Από τον ΚΑ των εξόδων 30.7332.0012 με την ονομασία «Ανακατασκευή 

7 παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(250.000,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση ποσού 350.000,00 ΕΥΡΩ, η 

οποία είναι και η απαιτούμενη μετά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και 

του ποσοστού έκπτωσης που επιτεύχθηκε ). 

 
Το αποθεματικό κεφάλαιο από (1.248.304,21) ΕΥΡΩ, ανέρχεται  σε 

(1.835.306,27) ΕΥΡΩ. 

 
Z. Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Νόμου 4038/2012 στις 

υποχρεωτικές δαπάνες των Δήμων προστέθηκαν οι δαπάνες που απορρέουν 

από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών 

και μελετών. 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στον προϋπολογισμό εγγράφονται κατά 

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

άρθρου 158 του Νόμου 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), 

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

του άρθρου 49 του Νόμου 3943/2011, την παρ. 6 του άρθρου 2 του Νόμου 

4038/2012 και το άρθρο 1 της από 26-8-2015 Πράξης Νομοθετικού 

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

Στον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2016, ο οποίος συντάχθηκε με μήνα 

αναφοράς τον μήνα Ιούλιο του έτους 2015, εγγράφηκαν – προβλέφθηκαν 

συνεχιζόμενες δαπάνες που απορρέουν από συναφθείσες συμβάσεις ανάθεσης 

εκτέλεσης προμηθειών και υπηρεσιών, οι οποίες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού ο.ε. 2016, για κάποιες εκ των οποίων  απαιτείται η 

τακτοποίησή τους με αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε. 2016, με βάση τα 

πραγματικά οικονομικά στοιχεία κατά το κλείσιμο του προηγούμενου 

οικονομικού έτους.  

Για τον ανωτέρω λόγο προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε. 

2016 ως εξής: 

 
Aπό το αποθεματικό κεφάλαιο να μεταφερθούν οι παρακάτω πιστώσεις για τη 

δημιουργία ή για την ενίσχυση ήδη εγγεγραμμένων πιστώσεων εξόδων για 

συνεχιζόμενες δαπάνες του Δήμου: 
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1) Στον ΚΑ των εξόδων 30.6662.0015 με την ονομασία «Προμήθεια έτοιμου 

σκυροδέματος» μεταφέρεται πίστωση ποσού (6.421,23) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 

ανέρχεται σε 66.421,23 ΕΥΡΩ). 

2) Στον ΚΑ των εξόδων 25.6279.0001  με την ονομασία «Δαπάνες 

απόφραξης αγωγών ομβρίων και φρεατίων κλπ – συν/νη» μεταφέρεται 

πίστωση ποσού (13.310,66) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 16.810,66 ΕΥΡΩ). 

3) Στον ΚΑ των εξόδων 70.6265.0003 με την ονομασία «Συντήρηση 

φορητών πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρων) κτιρίων και 

οχημάτων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 

ανέρχεται σε  5.000,00 ΕΥΡΩ). 

4) Στον ΚΑ των εξόδων 30.6662.0014 με την ονομασία «Προμήθεια 

ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών – συν/νη» μεταφέρεται 

πίστωση ποσού (5.245,16) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 41.245,16 ΕΥΡΩ).  

5) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6612.0001 με την ονομασία «Προμήθεια 

γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(7.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 17.000,00 ΕΥΡΩ). 

6) Στον ΚΑ των εξόδων 10.7135.0013 με την ονομασία «Προμήθεια και 

εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων» μεταφέρεται 

πίστωση ποσού (2.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 7.000,00 ΕΥΡΩ). 

7) Στον ΚΑ των εξόδων 20.7131.0003 με την ονομασία «Προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων –συν/νη» μεταφέρεται πίστωση ποσού (21.328,20) ΕΥΡΩ. 

8)  Στον ΚΑ των εξόδων 00.6117.0013 με την ονομασία «Αμοιβή 

μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, 

βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ, ΟΕ και 

ΕΠΖ (2014 -2015)» μεταφέρεται πίστωση ποσού (1.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 

ανέρχεται σε 11.000,00 ΕΥΡΩ). 

9) Στον ΚΑ των εξόδων 15.6473.0003 με την ονομασία «Προμήθεια 

αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το Κοινωνικό Παντοπωλείο – 

συν/νη» μεταφέρεται πίστωση ποσού (2.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται 

σε 42.000,00 ΕΥΡΩ). 

10) Στον ΚΑ των εξόδων 35.7135.0004 με την ονομασία «Προμήθεια 

εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά)» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (17.428,80) ΕΥΡΩ, που απαιτείται για 
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συνεχιζόμενες προμήθειες και πίστωση ποσού (10.000,00) ΕΥΡΩ για 

τυχόν νέες προμήθειες (ο ΚΑ ανέρχεται σε 57.428,80 ΕΥΡΩ).  

11)  Στον ΚΑ των εξόδων 25.6662.0004 με την ονομασία «Προμήθεια 

υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ) – συν/νη» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (1.326,88) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 

3.614,49 ΕΥΡΩ). 

12) Στον ΚΑ των εξόδων 35.6692.0002 με την ονομασία «Προμήθεια σπόρων, 

φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα-συν/νη» μεταφέρεται 

πίστωση ποσού (2.000,00) ΕΥΡΩ. 

13) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6221 με την ονομασία «Ταχυδρομικά Τέλη» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (30.300,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 

100.300,00) ΕΥΡΩ. 

14) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6453.0005 με την ονομασία «Συνδρομή 

δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων Δήμου» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(4.963,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 9.963,00 ΕΥΡΩ). 

15) Στον ΚΑ των εξόδων 30.6117.0006 με την ονομασία «Αμοιβή ιατρού 

εργασία» μεταφέρεται πίστωση ποσού (2.762,40) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται 

σε 5.562,40 ΕΥΡΩ). 

16) Στον ΚΑ των εξόδων 35.6275.0002 με την ονομασία «Δαπάνες 

καθαρισμού υψηλών δένδρων, μεταφοράς μπαζών κλ κήπων και 

κοινόχρηστων χώρων – συν/νη» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(11.334,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 56.334,00 ΕΥΡΩ). 

17) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6275.0004 με την ονομασία «Δαπάνες 

καθαρισμού – πλυσίματος κάδων απορριμμάτων – συν/νη» μεταφέρεται 

πίστωση ποσού (304,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 27.060,00 ΕΥΡΩ). 

18) Στον ΚΑ των εξόδων 25.6279.0002 με την ονομασία «Δαπάνες 

καθαρισμού ρεμάτων – συν/νη» μεταφέρεται πίστωση ποσού (997,44) 

ΕΥΡΩ. 

19) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6061.0002 με την ονομασία «Παροχές ένδυσης 

(ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(8.100,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 53.100,00 ΕΥΡΩ). 

20) Στον ΚΑ των εξόδων 25.6662.0001 με την ονομασία «Προμήθεια 

υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα κλπ)» 
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μεταφέρεται πίστωση ποσού (33.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 

160.000,00 ΕΥΡΩ). 

21) Στον ΚΑ των εξόδων 15.6063 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος 

(γάλα)» μεταφέρεται πίστωση ποσού (801,88) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 

6.601,88 ΕΥΡΩ). 

22) Στον ΚΑ 10.6265.0012 με την ονομασία «Συντήρηση και μεταφορά 

συστήματος αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)» μεταφέρεται 

πίστωση ποσού (3.840,06) ΕΥΡΩ. 

 
Στο αποθεματικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (1.835.306,27) ΕΥΡΩ, 

εναπέμεινε πίστωση ποσού (1.646.842,56) ΕΥΡΩ. 

 
H. Aπό το αποθεματικό κεφάλαιο να μεταφερθούν οι παρακάτω πιστώσεις για 

τη δημιουργία νέων ή για την ενίσχυση ήδη εγγεγραμμένων πιστώσεων εξόδων: 

1) Στον  νέο ΚΑ των εξόδων 10.6142.0020  με την ονομασία «Αμοιβές Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών για έλεγχο οικονομικής διαχείρισης ΝΠΔΔ Δήμου Σχολικές 

Επιτροπε�ς	Α΄βα� θμιας	και	Β΄βα� θμιας	Εκπαίδευσης» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(12.000,00) ΕΥΡΩ.  

2) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6142.0004 με την ονομασία «Αμοιβή για την έκδοση 

πιστοποιητικών καλαθοφόρων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (246,00) ΕΥΡΩ. 

3) Στον ΚΑ των εξόδων 15.6142.0001 με την ονομασία «Αμοιβή για την 

περισυλλογή και την στείρωση αδέσποτων ζώων» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(40.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 60.000,00 ΕΥΡΩ). 

4) Στον ΚΑ των εξόδων 10.7133 με την ονομασία «Έπιπλα και σκεύη» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (30.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 70.000,00 

ΕΥΡΩ). 

5) Στον νέο  ΚΑ των εξόδων 10.6261.0010 με την ονομασία «Διαμόρφωση 

εσωτερικών χώρων γραφείων δημοτικού καταστήματος κλ» μεταφέρεται 

πίστωση ποσού (30.000,00) ΕΥΡΩ. 

6) Στον ΚΑ των εξόδων 30.6011.0001 με την ονομασία «Τακτικές αποδοχές 

υπαλλήλων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (25.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 

314.008,07 ΕΥΡΩ). 

7) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 30.6117.0010 με την ονομασία «Αποδοχές 

προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (24.300,00) ΕΥΡΩ. 
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8) Στον νέο ΚΑ των εξόδων  30.6142.0017 με την ονομασία «Παροχή 

εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της τεχνικής 

υπηρεσίας στην ωρίμανση των διαδικασιών για την ανάθεση της σύμβασης 

«Υπηρεσίες συντήρησης – επισκευών και βελτίωσης της ενεργειακής 

συμπεριφοράς σχολικών και λοιπών δημοτικών κτιρίων Δήμου Διονύσου»» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (6.150,00) ΕΥΡΩ. 

9) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 25.7412.0026 με την ονομασία «Μελέτη για την 

κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη συμβολή των οδών 

Πιπεροπούλου – Λ. Μαραθώνος – Τραπεζούντος στη δ.κ. Αγ. Στεφάνου» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (100.000,00) ΕΥΡΩ. 

10) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 25.7312.0062 με την ονομασία «Κατασκευή 

δικτύου ύδρευσης σε παρόδιες οδούς της Αγ. Ιωάννου στη δ.κ. Σταμάτας» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (25.000,00) ΕΥΡΩ. 

11) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6142.0032 με την ονομασία «Παροχή υπηρεσιών 

συμβούλου για την αξιοποίηση του ακινήτου πρώην ΤΥΠΕΤ Αγ. Στεφάνου» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (73.800,00) ΕΥΡΩ. 

12) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6021.0003 με την ονομασία «Αποζημίωση 

συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (3.408,00) 

ΕΥΡΩ. 

13) Στον ΚΑ των εξόδων 15.6021.0003 με την ονομασία «Τακτικές αποδοχές 

υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Καθαρίστριες σχολείων)» μεταφέρεται πίστωση 

ποσού (3.670,20) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 70.209,27 ΕΥΡΩ). 

14) Στον ΚΑ των εξόδων 15.6052.0002 με την ονομασία «Εργοδοτικές εισφορές 

υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (καθαρίστριες σχολείων)» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (980,30) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 18.752,87 

ΕΥΡΩ). 

15) Στον ΚΑ των εξόδων 70.6021.0002 με την ονομασία «Τακτικές αποδοχές 

υπαλλήλων αορίστου χρόνου (μερική απασχόληση)» μεταφέρεται πίστωση 

ποσού (20.210,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 45.189,56 ΕΥΡΩ). 

16) Στον ΚΑ των εξόδων 70.6052.0002 με την ονομασία «Εργοδοτικές εισφορές 

υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου (μερική απασχόληση)» μεταφέρεται 

πίστωση ποσού (5.106,30) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 11.417,69 ΕΥΡΩ). 
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17) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6631 με την ονομασία «Προμήθεια υγειονομική και 

φαρμακευτικού υλικού» μεταφέρεται πίστωση ποσού (25.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 

ανέρχεται σε 35.000,00 ΕΥΡΩ). 

18) Στον ΚΑ των εξόδων 15.6473.0004 με την ονομασία «Προμήθεια 

αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο» μεταφέρεται 

πίστωση ποσού (20.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 55.000,00 ΕΥΡΩ). 

19) Στον ΚΑ των εξόδων 15.6631 με την ονομασία «Προμήθεια υγειονομική και 

φαρμακευτικού υλικού» μεταφέρεται πίστωση ποσού (7.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 

ανέρχεται σε 17.000,00 ΕΥΡΩ). 

20) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6654.0005 με την ονομασία «Προμήθεια και 

εγκατάσταση ενισχυτών σήματος κινητής τηλεφωνίας στο κτίριο του 

Δημαρχείου» μεταφέρεται πίστωση ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ. 

21) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 15.6262.0008   με την ονομασία «Συντήρηση και 

επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Σταμάτας Δήμου Διονύσου» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (65.000,00) ΕΥΡΩ. 

22) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 30.6262.0005   με την ονομασία «Διαμόρφωση 

Δημοτικού χώρου στην διασταύρωση της Λ.Λ. Μαραθώνος και Πιπεροπούλου» 

μεταφέρεται πίστωση ποσού (25.000,00) ΕΥΡΩ. 

23) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 30.6262.0006   με την ονομασία «Αποκατάσταση 

ζημιών στο γεφυράκι Μακαρίου Δ.Κ. Σταμάτας» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(10.000,00) ΕΥΡΩ. 

24) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 30.6262.0007   με την ονομασία «Εργασίες 

ανάπλασης και εξωραϊσμού Πλ. Αγοράς Δ.Κ. Σταμάτας» μεταφέρεται πίστωση 

ποσού (37.000,00) ΕΥΡΩ. 

25) Στον νέο ΚΑ των εξόδων  30.6262.0008  με την ονομασία «Εξωραϊσμός και 

ευπρεπισμός περιβάλλοντος χώρου περιπτέρου Δ.Κ. Σταμάτας» μεταφέρεται 

πίστωση ποσού (20.000,00) ΕΥΡΩ. 

26) Στον νέο ΚΑ των εξόδων  15.7135.0009  με την ονομασία «Προμήθεια – 

αντικατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου» μεταφέρεται 

πίστωση ποσού (150.000,00) ΕΥΡΩ. 

27)   Στον νέο ΚΑ των εξόδων  10.6274.0001 με την ονομασία «Δαπάνες 

καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων των κτιρίων 

στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου» μεταφέρεται πίστωση ποσού (95.000,00) 

ΕΥΡΩ. 
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28) Στον νέο ΚΑ των εξόδων  10.6278.0002  με την ονομασία «Παροχή 

υπηρεσιών φύλαξης και φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του 

Δήμου Διονύσου» μεταφέρεται πίστωση ποσού (450.000,00) ΕΥΡΩ. 

29) Στον ΚΑ των εξόδων 10.7131 με την ονομασία «Μηχανήματα και λοιπός 

εξοπλισμός» μεταφέρεται πίστωση ποσού (2.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 

12.000,00 ΕΥΡΩ). 

30) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.7135.0014 με την ονομασία «Συστήματα 

αποθήκευσης και εξοπλισμού αποθήκης» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(15.000,00) ΕΥΡΩ. 

31) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6613.0007 με την ονομασία «Προμήθεια χαρτιού, 

εντύπων, αναλωσίμων & μικρουλικών μηχανογράφισης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (10.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται 

σε 40.000,00 ΕΥΡΩ). 

32)Στον ΚΑ των εξόδων 30.6662.0009 με την ονομασία «Προμήθεια έτοιμου 

σκυροδέματος» μεταφέρεται πίστωση ποσού (20.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται 

σε 30.000,00 ΕΥΡΩ). 

33) Στον ΚΑ των εξόδων 30.6662.0003 με την ονομασία «Προμήθεια 

ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(17.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 57.000,00 ΕΥΡΩ). 

34) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6323.0002 με την ονομασία «Δαπάνες για καταβολή 

παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ» μεταφέρεται πίστωση 

ποσού (6.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 10.000,00 ΕΥΡΩ). 

35) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6142.0033 με την ονομασία «Αμοιβή για έκδοση 

– ανανέωση Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας) οδηγών και 

κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου» μεταφέρεται πίστωση ποσού (2.000,00) 

ΕΥΡΩ. 

36) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 35.6142.0002 με την ονομασία «Αμοιβή για την 

έκδοση πιστοποιητικών για οχήματα του Δήμου» μεταφέρεται πίστωση ποσού 

(4.000,00) ΕΥΡΩ. 

37) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6053.0002 με την ονομασία «Εργοδοτικές εισφορές 

στο Ταμείο Νομικών κλπ» μεταφέρεται πίστωση ποσού (1.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 

ανέρχεται σε 1.928,24 ΕΥΡΩ). 
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38) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6232.0001 με την ονομασία «Μισθώματα κτιρίων – 

Τεχνικών έργων ακινήτων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (28.000,00) ΕΥΡΩ (ο 

ΚΑ ανέρχεται σε 188.000,00 ΕΥΡΩ). 

 
Στο αποθεματικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (1.646.842,56) ΕΥΡΩ, 

εναπέμεινε πίστωση ποσού (234.971,76) ΕΥΡΩ. 

 
 
 
Θ. Μετά την παραπάνω 1η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 

2016 τα τακτικά έσοδα παρέμειναν ως είχαν, δηλαδή: 

 
0   Τακτικά έσοδα:                 12.801.781,69 ΕΥΡΩ 

21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:        2.405.200,00 ΕΥΡΩ 

Σύνολο Τακτικών:                  15.206.981,69 ΕΥΡΩ 

 
Το αποθεματικό κεφάλαιο από (205.897,92) ΕΥΡΩ, που ήταν με την κατάρτιση 

του προϋπολογισμού ο.ε. 2016, ανέρχεται σε (234.971,76) ΕΥΡΩ, με την 

παρούσα αναμόρφωση. 

 
                                                            Η Αντιδήμαρχος  
                                                    Οικονομικής Διαχείρισης 
                                                    

 
                                                    ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 

1) Γραφείο Δημάρχου 

2) Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
3) Δ/νση Ανθρωπ. Δυν. & Διοικ. Μέριμνας 

4) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

5) Τμήμα Προγραμματισμού 
6) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας 

7) Τμήμα Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης & Αδειοδοτήσεων 

8) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
         9)   Τμήμα Λογιστηρίου 

 

 

 


