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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου έτους 2019
Περίληψη

Αρ. Aπόφασης 227

Έγκριση
5ης
μερικής
αναμόρφωσης
του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.

Στο Παλαιό Φάληρο, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος,
σήμερα 05 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο,
ύστερα από την με αρ.πρωτ. 15547/01.08.2019 πρόσκληση του Προέδρου, που αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41
μελών, ήταν παρόντα 21, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Αντωνιάδου Μ.
Αρσενίδου Α.
Αρώνη Μ.
Ασημακόπουλος Γ.
Βουλγαρέλλης Ι.
Γιάκοβλεφ Ν.
Γουλιέλμος Ι.
Δούμας Α.
Ζάγκα Μ.
Καμαριάς Σ.
Καρκατσέλης Δ.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μαυρακάκης Σ.
Μαυρίδου Ε.
Mαυρομμάτης Ι.
Μιχαλοπούλου Μ.
Μπίτσικας Ι.
Παναγιωτακόπουλος Α.
Πανταζής Α.
Τεντόμας Κ.
Φρέρης Ι.
Χρυσοβερίδης Γ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Αλεξοπούλου Ε.
Ανδρικοπούλου Β.
Βασιλείου Γ.
Θεμελή Μ.
Κανέλλος Θ.
Καραμαρούδης Γ.
Κορόμηλος Α.
Λάζαρης Δ.
Λαζαρίδου Α.
Μερκουράκης Κ.
Μεταξάς Σ.
Μηλαΐτη Μ.
Μιχαηλίδης Μ.
Μπουγάς Τ.
Ξυνού Α.
Παπαγεωργίου Χ.
Πιτούλης Δ.
Ράπτη-Ψαρράκου Ε.
Σύριγγα Α.
Φακιολά Ε.

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
και προσκλήθηκαν νόμιμα.

ΘΕΜΑ : 1ο
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο με αρ.πρωτ.
15545/01.08.2019 έγγραφο του Δημάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου, που έχει ως εξής:
«Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης την έγκριση της
5ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.
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 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
νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει
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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 ν. 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). Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός
των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και
την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του
προϋπολογισμού.
Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων
για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η
μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους
στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού
προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού
προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων.
Επί του θέματος ελήφθη η με αρ. 103/2019 Α.Ο.Ε.
Παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010, την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07, το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59
τεύχος Α'), το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, την παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013, την ΚΥΑ
οικ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β'), την υπ’ αριθµ. 335/2018 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου (ΑΔΑ: ΩΟΜΓΩΞΕ-ΣΑΖ) µε την οποία ψηφίστηκε το Τεχνικό
Πρόγραµµα έτους 2019, την υπ’αρ. 336/2018 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6Ρ9ΒΩΞΕ-ΜΚΔ) περί
ψήφισης του πρ/σμού οικ. έτους 2019, που εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ.
121285/38129/07.02.2019 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής , τη με
αρ.33/2019 Α.Δ.Σ. που αφορά στην έγκριση της 1ης μερικής αναμόρφωσης του προυπ/σμού, τη
με αρ.108/2019 Α.Δ.Σ. που αφορά στην έγκριση της 2ης μερικής αναμόρφωσης του
προυπ/σμού, τη με αρ.190/2019 Α.Δ.Σ. που αφορά στην έγκριση της 3ης μερικής αναμόρφωσης
του προυπ/σμού, τη με αρ.211/2019 Α.Δ.Σ. που αφορά στην έγκριση της 4ης μερικής
αναμόρφωσης του προυπ/σμού, τη με αρ. 103/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ:ΨΠΛΘΩΞΕ-Π94), την
αιτιολογική έκθεση, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, την ανωτέρω εισήγηση και έπειτα
από διαλογικές συζητήσεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(20 υπέρ- 1 κατά : Αρσενίδου Α.)

Εγκρίνει την 5η μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής (αιτιολογική έκθεση), ως το συνημμένο κείμενο
που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 227/2019.
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο
αντικατέστησε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010:
«
1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων
των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας,
ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της
στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον
ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους
νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.
2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης
παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής
προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την
υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.
3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι
προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από
την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής
προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2690/1999 (Α' 45).
4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή
περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον
δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου
ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους
περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς.
5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή
της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.
6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των
αρμόδιων δικαστηρίων
».
Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) αρ. πρωτ. 42203/2018 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν
να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και 152 «Ειδική Επιτροπή» του
Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο - ο έλεγχος νομιμότητας των
αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ.
Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/).
Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ. 6 του Ν. 3861/2010: «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις».
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του
Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», «Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των
παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του
άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την
επικοινωνία μεταξύ φορέων».

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ.ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Παλαιό Φάληρο 8/8/2019
Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΕΥΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
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5η Μερική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Ο.Ε. 2019
ΕΣΟΔΑ
Κ.Α.
1219.008
1328.001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός 2019 5η Αναμόρφωση Τελικός
Εκλογική αποζημίωση για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 7ης
Ιουλίου 2019
0,00
18.200,00
18.200,00
Εσοδα από δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής "
για δράση ΚΔΑΠ
0,00
104.465,45
104.465,45
0,00

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

38.462,04

0,00

122.665,45

0,00

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

161.127,49

ΑΔΑ: 62ΛΤΩΞΕ-61Η

ΕΞΟΔΑ
Κ.Α.
10-6012.004
10-6022.002
15-6012.002
15-6022.002
20-6012.002
20-6022.002
30-6012.002
30-6022.002
35-6012.002
35-6022.002
45-6012.002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εκλογική αποζημίωση μονίμων Υπαλλήλων
Εκλογική αποζήμιωση υπαλλήλων ΙΔΑΧ
Εκλογική αποζήμιωση μονίμων υπαλλήλων
Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων ΙΔΑΧ
Εκλογική αποζήμιωση μονίμων υπαλλήλων
Εκλογική αποζήμιωση υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.
Εκλογική αποζήμιωση μονίμων υπαλλήλων
Εκλογική αποζήμιωση υπαλλήλων ΙΔΑΧ
Εκλογική αποζήμιωση μονίμων υπαλλήλων
Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων ΙΔΑΧ
Εκλογική αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων

Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός 2019 5η Αναμόρφωση Τελικός
12.100,00
5.200,00
17.300,00
7.150,00
2.730,00
9.880,00
1.100,00
650,00
1.750,00
2.750,00
1.430,00
4.180,00
9.625,00
3.250,00
12.875,00
1.100,00
520,00
1.620,00
3.850,00
1.560,00
5.410,00
1.925,00
910,00
2.835,00
2.750,00
1.300,00
4.050,00
1.100,00
520,00
1.620,00
825,00
130,00
955,00

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου οκτάμηνο (μισθοί, δώρα
20-6041.001 κ.λ.π.)

389.000,00

201.600,00

590.600,00

20-6054.001 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ορισμένου χρόνου οκταμήνου

111.000,00

60.800,00

171.800,00

43.152,00
40.000,00

-9.920,00
9.920,00

33.232,00
49.920,00

10.000,00

-5.000,00

5.000,00

786.000,00

-220.000,00

566.000,00

15-6413.002 Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ)2018 συν
15-6413.003 Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ)2019
Εξοπλισμός ελέγχου καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων κατανάλωσης
20-7135.015 ισχύος και λοιπών πόρων
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
20-6211
20-6275.001

Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων

74.400,00

-30.000,00

44.400,00

20-7131.001

Προμήθεια και τοποθέτηση νέας κιβωτάμαξας υπερκατασκευής τύπου
πρέσσας απορρ/ρου σε αντικατάσταση υφιστάμενης.

70.000,00

-45.200,00

24.800,00

60-6041.001

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου οκτάμηνο (μισθοί, δώρα
κ.λ.π.)

0,00

10.872,72

10.872,72

60-6054.001

Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ορισμένου χρόνου

0,00

5.872,73

5.872,73

60-6142.001

Αμοιβές και έξοδα λειτουργικής υποστήριξης ΚΔΑΠ

0,00

24.800,00

24.800,00

60-6162.001

Αμοιβές τρίτων

0,00

4.960,00

4.960,00

60-6613.001

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων

0,00

4.000,00

4.000,00

ΑΔΑ: 62ΛΤΩΞΕ-61Η
60-7134.001

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών

0,00

5.000,00

5.000,00

60-6699.001

Προμήθεια αθλητικού υλικού

0,00

4.000,00

4.000,00

60-6699.002

Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού

0,00

4.000,00

4.000,00

60-7135.001 Προμήθεια μουσικών οργάνων

0,00

3.000,00

3.000,00

60-6635.001 Προμήθεια υλικών καθαριότητας

0,00

4.000,00

4.000,00

60-6681.001 Προμήθεια υλικών φαρμακείου

0,00

2.000,00

2.000,00

60-7135.002 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (φωτογραφικές μηχανές κλπ)

0,00

4.000,00

4.000,00

60-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-εκπαιδευτικού υλικού

0,00

4.000,00

4.000,00

60-6654.001 Προμήθεια εποπτικού υλικού ΚΔΑΠ

0,00

4.000,00

4.000,00

60-7134.002 Προμήθεια ειδών ρομποτικής

0,00

5.000,00

5.000,00

60-6473.001 Δράσεις bulling-free για ΚΔΑΠ

0,00

5.000,00

5.000,00

60-6473.002 Έξοδα χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων ΚΔΑΠ

0,00

5.000,00

5.000,00

Διαμόρφωση και σχεδιασμός παιδαγωγικού προγράμματος των 2 ΚΔΑΠ 60-6117.001 εκπόνηση των προγραμμάτων-λειτουργίας

0,00

4.960,00

4.960,00

Διόρθωση τίτλου: ΚΑ 20-7131.001 Από προμήθεια και τοποθέτηση νέας υπερκατασκευής τύπου πρέσσας απορ/ρου σε αντικατάσταση υφιστάμενης σε προμήθεια και
τοποθέτηση νέας κιβωτάμαξας υπερκατασκευής τύπου πρέσσας απορ/ρου σε αντικατάσταση υφιστάμενης

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

290.520,00

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

104.465,45

ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

-310.120,00

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

0,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

76.262,04

ΣΥΝΟΛΟ

161.127,49

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ
Διαμορφωμένος
Προϋπολογισμός 2019

ΟΜΑΔΑ
0
1

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

2

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

1.938.259,33

3

ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε.

3.245.273,04

4

ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ

4.388.979,71

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

7.145.135,37

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ
6

7
8
9

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 62ΛΤΩΞΕ-61Η

5η Αναμόρφωση Τελικός
14.872.419,45
14.872.419,45
4.684.528,80
122.665,45 4.807.194,25

3.245.273,04
4.388.979,71
7.145.135,37

36.274.595,70

122.665,45 36.397.261,15

20.834.448,21

5η Αναμόρφωση Τελικός
118.065,45 20.952.513,66

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ
Διαμορφωμένος
Προϋπολογισμός 2019

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.938.259,33

7.380.437,65
8.021.247,80
38.462,04
36.274.595,70

-33.200,00

7.347.237,65
8.021.247,80
37.800,00
76.262,04
122.665,45 36.397.261,15

